
Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu podatkowego Łódzkiej Spółki 

Infrastrukturalnej sp. z o.o. za rok 2019. 

 

Kod CPV: 79212100-4  – usługi audytu finansowego; 

     66133000-1 – usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia: 

 

Przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o.o. za rok 2019, który  polega na zbadaniu, na 

podstawie udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów, prawidłowości ustalania przedmiotu i 

podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie 

przepisów podatkowych, w szczególności dotyczących: 

• podatków dochodowych CIT i PIT,  

• podatku VAT, 

• podatku od nieruchomości,  

• podatku od czynności cywilnoprawnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania tych przepisów w praktyce oraz przepisów o 

rachunkowości w działalności Zamawiającego. Wyniki audytu, wnioski i rekomendacje zostaną 

uwzględnione w pisemnym raporcie, jaki opracuje Wykonawca na zakończenie procesu audytu.  

Ponadto, w ramach zamówienia, Wykonawca udzieli Zamawiającemu wsparcia przy napisaniu 

wniosków do właściwych organów o interpretacje przepisów prawa. 

Dodatkowe informacje dla Wykonawców do wyceny audytu podatkowego: 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość (szt.) 

1. Ilość dokumentów WDT  w miesiącach audytowanych  0 

2. Ilość dokumentów WNT  w miesiącach audytowanych 0 

3. Ilość dokumentów SAD  w miesiącach audytowanych 0 

4. Ilość dokumentów sprzedaży w miesiącach audytowanych 678 

5. 
Ilość poleceń wyjazdów służbowych (delegacje)  

w miesiącach audytowanych 

86 

6. 

Ilość dokumentów dotyczących zmian w ewidencji środków 

trwałych w 2019 r.: 

OT     

ZW 

LT ,  

LC 

PT 

 

 

138 

34 

75 

37 

5 

7. 

Ilość amortyzowanych w audytowanych miesiącach : 

- ŚT 

- WNiP 

 

50 580 

15 



8. 
Ilość użytkowanych przez Spółkę i będących jej własnością 

samochodów 

 

3 

 

Data powstania (założenia) Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o. o.: 31.08.2005 r. 

Branża (główny przedmiot działalności): Infrastruktura wodociągowo – kanalizacyjna. Jednostka nie 

posiada oddziałów samobilansujących.     

 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie realizacji 

przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności, 

o których mowa poniżej. Wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie 

dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników spółki osobowej samodzielnie 

świadczących pracę w zakresie doradztwa podatkowego np. wspólników firm audytorskich, 

członków korporacyjnych firm audytorskich oraz osób prowadzących firmę audytorską w formie 

jednoosobowej działalności gospodarczej (właścicieli firm), świadczących pracę w zakresie 

doradztwa podatkowego, w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z 05.07.1996 r. o doradztwie 

podatkowym (t.j Dz. U. z 2019 poz. 283 z późn. zm. ): 

• Badanie sprawozdania finansowego polegające na stwierdzeniu zgodności jego 
sporządzenia z zasadami i wymaganiami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 
29 września 1994r. w celu wydania niezależnej opinii dotyczącej wyniku finansowego 
osiągniętego przez badaną jednostkę, jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz 
zapewnienia rzetelności sporządzonego przez jednostkę sprawozdania.  

Czynności wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz wszelkie pozostałe 

osoby, muszą być wykonywane z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w Ustawie o 

doradztwie podatkowym oraz w Zasadach etyki doradców podatkowych, przyjętych uchwałą nr 

237/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

 


