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 Wrocław 11.12.2020 r.                                                 

  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dotyczy: 

W imieniu Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zwracam się niniejszym z 

uprzejmą prośbą o złożenie oferty na obsługę rachunkową Spółki. 

 

 

Zamawiający: 

Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu; 

 

Adres: 

ul. Stargardzka 8a 

54-156 Wrocław 

REGON: 363140843   

NIP: 8971816777 
 

Osoba do kontaktów:  Marta Wcisło 

Telefon: +48 574 708 883 
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1. Przedmiot zapytania ofertowego 

1. Główny przedmiot zamówienia:  

1) prowadzenie i przechowywanie przez Zleceniobiorcę dokumentacji podatkowej, 

dokumentów źródłowych,  ksiąg rachunkowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich 

niepowołanych osób trzecich, ich zniszczenie bądź uszkodzenie, 

2) sporządzanie sprawozdań finansowych, 

3) prowadzenia\e spraw kadrowo – płacowych, 

4) analizowanie otrzymanych dokumentów źródłowych pod względem formalnym i 

informowanie o wykrytych brakach, 

5) dekretacja – ocena dokumentów księgowych w świetle przepisów podatkowych i 

podejmowanie decyzji o sposobie ich zakwalifikowania, 

6) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 

7) sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych na podstawie danych wynikających z 

prowadzonych ksiąg i ewidencji oraz składanie ich właściwym organom podatkowym w 

przewidzianych terminach, 

8) ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów na poszczególne gminy, 

9) opracowaniae prognoz finansowych dla Gmin w kontekście uchwalonych planów 

finansowych i projektów budżetów gmin, 

10) przygotowywanie harmonogramów płatności oraz innych dokumentów niezbędnych do 

rozliczeń w podziale na gminy, 

11) udział w kontrolach projektu, 

12) udzielanie niezbędnych informacji i wyjaśnień organom kontrolnym, w tym z zakresu  

zobowiązań podatkowych i ubezpieczeń społecznych, 

13) przygotowywanie zestawień i analiz na posiedzenia Rady Nadzorczej i Zgromadzenia 

Wspólników, 

14) w razie potrzeby uczestniczenie w spotkaniach Rady Nadzorczej i Zgromadzeniach 

Wspólników. 

   

 

Oferent ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełnić następujące warunki: 

1. posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,   

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie 
zamówienia 

 
 

 

2. Okres realizacji zamówienia:  

Zamawiający planuje nawiązać współpracę na okres od 01.01.2021 r.-31.12.2021 r. 
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3. Kryteria oceny ofert: 
 
Cena: 100 %        Inne: nie dotyczy 

4.   Sposób składania ofert: 

 

 

 

 

 

 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z 

o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Kotlarska 42, 50 – 151 Wrocław, bądź elektronicznie na adres e-mail: 

m.wcislo@dis.org.pl, w terminie do dnia 24.05.2014 r. do godz. 10.00 

 

 

 

 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres Dolnośląski Projekt  

Rekultywacji Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Stargardzka 8a, 53-156 Wrocław, pokój 223 w terminie do dnia 

18.12.2020 do godz. 11.00. Decyduje data wpływu do siedziby Spółki. 

Przy składaniu oferty proszę o wcześniejszy kontakt pod numerem: 574 708 883, w przypadku braku 

pracownika w siedzibie Spółki proszę o zostawienie oferty u pracownika ochrony.  

 

 

5. Sposób przygotowania oferty pisemnej: 

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawców w związku z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.    

Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej kopercie lub opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia. 

Na kopercie/opakowaniu należy zamieścić:  

- nazwę i adres Wykonawcy; 

- adres Zamawiającego;   

- dodatkowo kopertę lub opakowanie należy oznaczyć opisem:  

OFERTA – OBSŁUGA RACHUNKOWA  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT – 18.12.2020 r. 

           

Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. 

 

6. 

 

Kryteria oceny oferty: 

Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie.  

 

 


