Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: 57/Audytor ZO/2017/K
INFORMACJA O SPÓŁKACH

Dane finansowe Spółek na dzień 31.12.2016 roku:
Przychody ogółem
w 2016 r.

Suma bilansowa wg.
stanu na 31.12.2016 r.

Kapitały własne wg.
stanu na 31.12.2016 r.

1. Szpital Praski

73.448.050,15

166.112.149,03

6.599.511,52

2. Szpital Solec

40.171.349,80

30.916.475,66

21.627.662,39

3. Szpital Grochowski

63.577.539,05

75.244.412,82

13.280.176,01

4. Centrum Medyczne
Żelazna

63.453.161,70

67.898.189,39

16.684.957,25

5. Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze

31.318.133,28

51.444.167,87

26.558.328,41

6. Szpital Czerniakowski

60.033.396,40

54.613.809,04

(-) 88.715.365,93

Załącznik nr 2 do ZO

Znak sprawy: 57/Audytor ZO/2017/K

OFERTA

OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)
Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym
za 2017 i 2018 rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.
I.

DANE WYKONAWCY 1

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
adres e- mail: …………………………………………………………………....
tel: ………………..…………………………………………………………………..
fax: ………………………………………………………………………………….…
NIP: ……………………………………………
REGON: ……………………………………………..

Osoba/osoby wyznaczone do reprezentowania Wykonawcy:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Powielić odpowiednio w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia

1

II. CENA OFERTOWA
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną kwotę:
brutto …………………………. zł słownie ………………………………………………………………………………………
2. Na cenę oferty wskazaną w pkt 1 składają się ceny dla:
(1) Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego spółka z o.o.
brutto …………………………. zł słownie …………………………………………………………………………………
(2) Szpital Solec spółka z o.o.
brutto …………………………. zł słownie …………………………………………………………………………..…….
(3) Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z o.o.
brutto …………………………. zł słownie …………………………………………………………………………………
(4) Centrum Medyczne Żelazna spółka z o.o.
brutto …………………………. zł słownie ………………………………………………………………………..…….…
(5) Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.
brutto …………………………. zł słownie …………………………………………………………………………………
(6) Szpital Czerniakowski spółka z o.o.
brutto …………………………. zł słownie …………………………………………………………………………………
III.

OŚWIADCZENIA

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Zapytaniem Ofertowym” i nie wnosimy do jego treści
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Na cenę oferty składają się wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem zamówienia.
3. Zamówienie będzie realizowane w terminach określonych w ZO.
4. Zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie / z udziałem podwykonawców w zakresie
(należy wskazać część zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz
nazwę (firmę ) podwykonawcy):
………………………………………….. - ……………………………………..
………………………………………….. - ……………………………………..
5. Deklarujemy osobisty udział kluczowego biegłego rewidenta oraz rewidenta prowadzącego
badanie sprawozdania finansowego w posiedzeniu Rady Nadzorczej każdej ze Spółek, podczas
którego odbywać się będzie ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za badany rok obrotowy.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
7. Oświadczamy, że zawarty w „Zapytaniu Ofertowym” projekt umowy został przez nas

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
z każdą ze Spółek na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
IV. WADIUM
BRAK WADIUM
V. SPIS TREŚCI
Oferta zawiera łącznie ……… ponumerowanych stron, strony niejawne……….
1. Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1)..........................................................................................
(2)..........................................................................................
(…)....................................................................
2. Strony jawne ……………. strony niejawne …………….
VI. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.........................................................................
Data
i
podpis
upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4 do ZO
Znak sprawy: 57/Audytor ZO/2017/K

WYKAZ
audytów wykonanych przez kluczowego biegłego rewidenta 2
Firma Wykonawcy 3
Adres Wykonawcy:
Nr faksu:
E-mail:
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:
Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za 2017 i 2018
rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
przedstawiamy kluczowego biegłego rewidenta skierowanego przez Wykonawcę o realizacji przedmiotu
zamówienia oraz jego doświadczenie w przeprowadzeniu audytów Podmiotów leczniczych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:
Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta skierowanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu
zamówienia, którego doświadczenie jest wykazywane: …………………………………………………………………………..

Wykaz składany wraz z ofertą do oceny w ramach kryterium „doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta”.
Dokument nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Brak złożenia dokumentu skutkuje nie
przyznaniem punktów w ww. kryterium.
3
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabelę powielić odpowiednio do liczby
wykonawców wspólnie składających ofertę
2

Nazwa Podmiotu leczniczego

Opis usługi
/ charakter w jakim
biegły rewident
uczestniczył w
wykonaniu usługi

Termin
realizacji
zamówienia

Dane kontaktowe do
osoby po stronie
Podmiotu leczniczego,
która może potwierdzić
doświadczenie
kluczowego biegłego
rewidenta

………………...................................................
Data, Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo.

Załącznik nr 5 do ZO

Znak sprawy: 57/Audytor ZO/2017/K

WYKAZ USŁUG 4
Firma Wykonawcy 5
Adres Wykonawcy:
Nr faksu:
E-mail:

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:
Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za 2017 i 2018
rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.
przedstawiamy poniższy wykaz usług:
Nazwa podmiotu, którego Nazwa Podmiotu leczniczego
doświadczenie jest
oraz
wykazywane
Opis usługi
(Wykonawca /podmiot
trzeci na zasobach którego
Wykonawca polega)

Suma
bilansowa
Podmiotu
leczniczego

Str. oferty na której
Termin
znajduje się
realizacji
dokument
zamówienia
poświadczający

należyte wykonanie
usługi

………………...................................................
Data, Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo.
Wykaz składany tylko na wezwanie Zamawiającego.
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabelę powielić odpowiednio do liczby wykonawców
wspólnie składających ofertę

4

5W

Załącznik nr 6 do ZO

Znak sprawy: 57/Audytor ZO/2017/K

WYKAZ OSÓB 6
Firma Wykonawcy 7
Adres Wykonawcy:
Nr faksu:
E-mail:

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:
Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za 2017 i 2018
rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.
przedstawiamy poniższy wykaz osób:
Imię i nazwisko rewidenta skierowanego przez Wykonawcę do
realizacji przedmiotu zamówienia

Kluczowy biegły rewident

Wpis do rejestru biegłych
rewidentów prowadzonego przez
Krajową Radę Biegłych
Rewidentów

Biegły rewident

………………...................................................
Data, Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo.

Wykaz składany tylko na wezwanie Zamawiającego.
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabelę powielić odpowiednio do liczby wykonawców
wspólnie składających ofertę

6

7W

Załącznik nr 7 do ZO

Znak sprawy: 57/Audytor ZO/2017/K

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
Firma Wykonawcy 8
Adres Wykonawcy:
Nr faksu:
E-mail:

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:
Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za 2017 i 2018
rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.

niniejszym oświadczamy, że zastrzegamy jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) informacje zawarte w ofercie złożonej w przedmiotowym postępowaniu na stronach
nr od … do … .
W pozostałym zakresie oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Poniżej przedstawiamy uzasadnienie zastrzeżenia wskazanych informacji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Należy wykazać spełnienie wszystkich przesłanek określonych w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
………………...................................................
Data, Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
8W

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabelę powielić odpowiednio do liczby wykonawców
wspólnie składających ofertę

Znak sprawy: 57/Audytor ZO/2017/K

Załącznik nr 8 do ZO

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 9
Firma Wykonawcy 10
Adres Wykonawcy:
Nr faksu:
E-mail:
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
niniejszym, po zapoznaniu się listą Wykonawców, którzy złożyli w oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na
Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za 2017 i 2018
rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.
oświadczamy, że
* nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z żadnym z tych
Wykonawców
*należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) z następującym/mi
Wykonawcą/ami: …………………………………………………………………………………………………………………......** .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

* - skreślić niewłaściwe
** - wskazać nazwę (firmę ) Wykonawcy/ów, który/rzy złożył/li oferty w niniejszym postępowaniu i z którym/mi Wykonawca składający oświadczenie
należy do tej samej grupy kapitałowej
Art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) - pod pojęciem grupy
kapitałowej należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w
tym również tego przedsiębiorcę.

………………............................................
Data, Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

9
Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji
wskazanych w pkt 14.5 SIWZ.
10W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy Wykonawca odrębnie

