Biofarm Sp. z o.o. zwana dalej Zamawiającym zaprasza uprawnione podmioty do złożenia ofert na
usługę dotyczącą badania i ocenę sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Biofarm za 2015 rok.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania
sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2015 w firmie Biofarm sp. z o.o. oraz
badania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Biofarm za rok 2015 zgodnie z art. 64 ust.1 pkt
4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z 2009 r. Nr 152, 1223 j.t. ze
zmianami).
2. Termin wykonania zamówienia
a. Sprawozdanie jednostkowe:
 Wersję wstępną należy przedłożyć w terminie do 15.03.2016
 Zamówienie należy wykonać w terminie do 31.03.2016
b. Sprawozdanie skonsolidowane:
 Wersję wstępną należy przedłożyć w terminie do 31.05.2016
 Zamówienie należy wykonać w terminie do 15.06.2016
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu potwierdzenia spełniania tych
warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:
a. posiadające uprawnienia wymienione w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649),
b. spełniające warunki określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o
nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649
c. posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych - przynajmniej trzykrotne
badanie i ocena sprawozdania finansowego w przedsiębiorstwach produkcji farmaceutycznej,
d. posiadające doświadczenie w badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych przynajmniej trzykrotne badanie i ocena sprawozdania finansowego w przedsiębiorstwach
produkcji farmaceutycznej z udziałem jednostek zależnych mających swoją siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
e. ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych.
4. Do ofert należy załączyć:
 Kserokopię decyzji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie wpisania na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
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Kserokopię wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
Kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej zawodu biegłego
rewidenta
Listę osób, przewidzianych do przeprowadzenia badania sprawozdania – załącznik nr 1
Oświadczenie referenta – załącznik nr 2

5.

Sposób przygotowania oferty

a. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
b. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
c. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, pisany w języku polskim.
d. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu.
e. Kopertę/opakowanie należy adresować na Zamawiającego adres: 60-198 Poznań,
ul. Wałbrzyska 13, z zaznaczeniem: „Oferta – badanie i ocena sprawozdania finansowego
Biofarm za 2015 rok”.
6. Opis sposobu oceny ofert





Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane w punkcie 4.
Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadania
wymaganych przez Zamawiającego uprawnień i doświadczenia oferta ta nie będzie
rozpatrywana.
Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium określone w
punkcie 8.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty





Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).

Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty
oferowane przez Wykonawcę.
Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna
obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do
zrealizowania zamówienia.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z
późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: § 1.
Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków,
której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu
zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
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zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu
zamówienia.
8. Miejsce i termin składania ofert:
a. Miejsce składania ofert: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań
b. Termin składania ofert: do dnia 14.08.2015 r. do godz. 15:00
Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską),
o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty.
9. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.
10. Sposób powiadomienia wykonawców o wyborze oferty
Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania mailem i pisemnie. Ponadto zamieści
wybór oferty na stronie internetowej www.biofarm.pl
11. Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym:
a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert bez podania
przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków zapytania ofertowego w
jego trakcie, a także prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania powodu
oraz prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty.
c. Wymagany termin płatności minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury.
d. Wymagany termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 30.06.2016 r.
e. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał
się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
f. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest w siedzibie Zamawiającego, w miejscu
publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń (portiernia).
g. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej
Zamawiającego: www.biofarm.pl
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Załącznik 1

Pieczątka firmowa oferenta

Osoba/osoby przewidziana/e do badania sprawozdania finansowego Biofarm
Sp. z o.o. oraz Grupy kapitałowej Biofarm za rok 2015
Rok, w którym
dana osoba
dokonała badania
sprawozdania
finansowego

Imię i nazwisko
oraz numer
ewidencyjny
biegłego
rewidenta

2010

2011

2012

2013

2014

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Nazw firm, w
których dana
osoba dokonała
badania
sprawozdania
finansowego

Adres firm, w
których dana
osoba dokonała
badania
sprawozdania
finansowego

Numer telefonu
firm, w których
dana osoba
dokonała badania
sprawozdania
finansowego

Załącznik 2

Pieczątka firmowa oferenta

Doświadczenie oferenta
Rok, w którym
oferent dokonał
badania
sprawozdania
finansowego

Rodzaj sprawozdania
J – jednostkowe
S ‐ skonsolidowane

2010
2011
2012
2013
2014

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Nazwa firmy, w której oferent
dokonał badania sprawozdania
finansowego

Adres firmy, w której oferent
dokonał badania sprawozdania
finansowego

Numer telefonu firmy, w
której oferent dokonał
badania sprawozdania
finansowego

