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Miastko dnia 16.11.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Zleceniodawca:  

 Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o, 

 ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko 

KRS nr 0000492641, nr REGON 222007697, nr NIP 8421770610 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – wartość postępowania poniżej 

130 000 zł netto. 

 

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 

31.12.2022 r. oraz 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sporządzonego przez Szpitala Miejski w 

Miastku Spółka z o.o. (dalej Zleceniodawca)  

 

2. Przedmiot zamówienia 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. 

okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz sporządzenie 

sprawozdania z badania. 

 

3. Informacje dotyczące badanej jednostki 

1. Nazwa zakładu: Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. 

2. Adres zakładu ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko 

3. Przedmiot działalności udzielanie świadczeń zdrowotnych 

4. Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

5. Wielkości charakteryzujące zakład: 

a 
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:  

według stanu na dzień 30.06.2022 r. 
192,35 

b 
Przychody ogółem za okres od 01.01.2022 r. do  

30.06.2022r.   
22 766 841,59 

c Suma bilansowa na dzień 30.06.2022 r. 39 314 194,66 

d Kapitał własny na dzień 30.06.2022r. 4 884 399,09 

e 
Wynik finansowy netto za okres od 01.01.2022 r. 

do  30.06.2022 r.   
- 5 135 887,65 

6 Ilość dostawców około 400 

7 Ilość odbiorców około 350 

8 Pełna inwentaryzacja  Odbyła się w roku 2018 



  

 

4. Do oferty należy dołączyć: 

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony 

nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 

 

2. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; 

 

3. Zaświadczenie wystawione przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów o wpisie 

Zleceniobiorcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 

 

4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów niezależności o których mowa w art. 69-

73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz. U. 

2017 poz. 1089 ze zm.) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także 

zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania; 

 

5. Wykaz wykonanych usług potwierdzających doświadczenie Zleceniobiorcy w badaniu 

sprawozdań finansowych, poprzez wykazanie minimum 3 podmiotów leczniczych (jednostki 

służby zdrowia - szpitale) z ostatnich 5 lat w których zbadano sprawozdania finansowe oraz 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych usług; 

 

6. Oświadczenie Wykonawcy o prowadzeniu ksiąg podatkowych dla spółek kapitałowych przez 

okres minimum 5 lat; 

 

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych szpitali. 

 

8. Oświadczenie w zakresie doświadczenia kluczowego biegłego rewidenta w badaniu 

sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych; 

 

9. Aktualna polisa, a w przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności. 

 

10. Dowód opłacenia składki z tytułu polisy, o której mowa w pkt.9 

 

11. Harmonogram badania.  

 

Powyższe dokumenty należy załączyć w oryginałach albo kopiach poświadczonych za zgodność 

z oryginałem. 

 

 



  

 

 

5. Termin i sposób realizacji zamówienia: 

 

1. Miejscem wykonania prac dotyczących badania sprawozdania finansowego za  rok obrotowy 

obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. jest 

wyłącznie siedziba Zleceniodawcy tj. ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko w godzinach pracy 

służb finansowo – księgowych.  

2. Wszelkie dokumenty oraz ich kserokopie pozostają przez cały okres prowadzonego badania  

w siedzibie Zleceniodawcy. Za dochowanie terminu realizacji zamówienia uważa się datę 

przekazania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę: 

− 2 egzemplarze sprawozdania z badania w formie papierowej 

− 1 egzemplarza informacji dla Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. 

− 1 egzemplarza planu badania potwierdzonego przez Zleceniodawcę   

− 1 egzemplarza protokołu przyjęcia przedmiotu świadczenia potwierdzonego przez 

Zleceniodawcę   

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia  

− badanie sprawozdania finansowego za  rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. 

do 31.12.2022 r. – zamówienie należy wykonać najpóźniej do dnia 15 maja 2023 

roku. 

− badania sprawozdania finansowego za  rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. 

do 31.12.2023 r. – zamówienie należy wykonać najpóźniej do dnia 15 maja 2024 

roku. 

 

4. Wynagrodzenie będzie  płatne  w terminie  do 30  dni  od dnia  doręczenia  prawidłowo 

wystawionej faktury po wykonaniu badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy 

obejmujący Umowy i stanowić będzie wszelkie koszty związane z badaniem sprawozdania 

finansowego. 

 

5. Audytor na żądanie Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej Spółki ma obowiązek 

omówić przebieg badania sprawozdania finansowego oraz wystawioną opinię. 

 

6. Termin i miejsce składania ofert: 

 

1. Ofertę w zamkniętej i opisanej kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 

rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz 01.01.2023 r. do 

31.12.2023 r. dla Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o. o." należy złożyć do dnia 

30.11.2022r. do godz. 09:00 w siedzibie Zleceniodawcy  

ul. Wybickiego 30 w Miastku , budynek administracji sekretariat Zarządu 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie zleceniodawcy w 

Miastku przy ul. Wybickiego 30. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

7. Kryterium oceny ofert: 

 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1) cena (wartość brutto) - 80% 



  

2) doświadczenie Wykonawcy - 20% 

2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt): 

1) Kryterium ceny  będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 

Pc = (Cn : Co) x 80  

gdzie:  

Pc – liczba punktów za cenę (max. 80)  

Cn – cena najniższa wśród ofert badanych (nie podlegających odrzuceniu) - w PLN 

Co – cena danego Wykonawcy - w PLN 

2) Kryterium doświadczenie Wykonawcy (tj.: liczba podmiotów leczniczych którym 

wykonano badanie sprawozdania finansowego oraz dokonania sprawozdań z badań) 

będzie oceniany w następujący sposób: 

Za każdy dodatkowy podmiot leczniczy któremu badano sprawozdanie finansowe wraz 

z  wykonaniem sprawozdania z badania przez danego Wykonawcę (ponad wymaganą w 

pkt. 4 ppkt.5 liczbę badań) - 5 pkt (max. 20 pkt.) 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalna liczba przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych wymaganych przez 

Zamawiającego jako spełnienie wymaganego w pkt 4 warunku wynosi 3 badania. 

 

W przypadku podania ilości badań większej niż 4 Zamawiający przyjmie na potrzeby 

przyznania punktów w ramach przedmiotowego kryterium 4 badania. 

 

3) Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1) i 2) będzie wynikiem otrzymanym 

przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 

zasadami zaokrąglania. 

 

Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów, o których mowa w pkt. 4, dokumenty są 

niekompletne lub zawierają błędy zleceniodawca może wezwać do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym. 

 

Zleceniodawca odrzuci oferty, które nie spełniają wymagań z pkt. 4 ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO.  

 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo, prowadzenia negocjacji ze Zleceniobiorcami, którzy 

złożyli oferty, a także zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez 

ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych wobec oferentów. 

 

 

 

 

 

………………………………. 

Liczba wykonanych badań Liczba przyznanych punktów 

1 badanie  5 pkt. 

2 badanie 10 pkt. 

3 badanie 15 pkt. 

4 badanie 20 pkt. 


