SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW DO ZŁOŻENIA
OFERTY (ZAMÓWIENIA) NA WYKONANIE BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015.
l. Zamawiający:
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
1) Nazwa jednostki:

Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie
w skrócie - "Centrum Onkologii"

Adres:

ul. Wawelska 15 B
02-034 Warszawa

Podstawa prawna
działalności:

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000144803
wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

Powołany:

Forma prawna:
Własność:

- rozporządzeniem z dnia 24.03.1951 r. w sprawie utworzenia
Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie (Dz. U. nr 19 póz. 153)
- zarządzeniem nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.1984 w
sprawie zmiany nazwy Instytutu Onkologicznego im. Marii
Skłodowskiej - Curie (MP nr 17 poz.123)
- ustawa z dnia 25.07.1985r. o Jednostkach Badawczo Rozwojowych (Dz. U. nr 33 poz.388)
- rozporządzeniem Ministra Nauki z dnia 21.12.2001 (Dz. U. nr 153
poz.1764)
- ustawa z dnia 30.08.1991r. - o Zakładach Opieki Zdrowotnej
(Dz. U. nr 91 poz.408)
- zatwierdzony Statut Centrum Onkologii przez Ministra Zdrowia z
datą 19.03.2012 r.
Jednostka
badawczo-rozwojowa,
Państwowa
organizacyjna
Własność państwowych osób prawnych

jednostka

Rejestracja

- numer identyfikacji podatkowej 525-000-80-57-decyzja Urzędu
Skarbowego podatkowa: Warszawa - Śródmieście z dnia
14.06.1993r.
- numer identyfikacji podatkowej PL 525-000-80-57 jako podatnik
VAT UE decyzja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego
w Warszawie z dnia 29.06.2004r.

Rejestracja
statystyczna:

- nr statystyczny REGON 000288366 - decyzja Urzędu
Statystycznego w Warszawie z dnia 08.02.1996r.

2) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie posiada dwa oddziały
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:
- Oddział Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie z siedzibą w Krakowie przy ul. Garncarskiej nr 11
(REGON 0288372)
- Oddział Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej
nr 15 (REGON 0288389)
3) Przedmiotem działalności Instytutu zgodnie z wpisem w rejestrze podmiotów
gospodarki narodowej REGON:
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk przyrodniczych i technicznych
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i
farmacji
- działalność szpitali
- szpitalnictwo
4) Podstawowym zadaniem Instytutu są:
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk przyrodniczych i technicznych
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i
farmacji
5) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zachowaniem zasad ciągłości bilansowej.
6) Sprawozdanie finansowe obejmuje dane Centrum Onkologii w Warszawie oraz dane
oddziałów wchodzących w skład Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej
- Curie w Warszawie (sprawozdanie zbiorcze).
Tel.: 22 57 09 100 – centrala
Tel. Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, 22 57 09 326,
Tel. Główny Księgowy: 22 57 09 328, fax.: 22 57 09 476
e-mail: gk@coi.pl lub ksiegowosc@coi.waw.pl
2. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać do dnia 25.05.2016 r. (minimalny czas badania sprawozdania
finansowego za 2015 rok – 5 dni roboczych tzn. 40 godzin w każdej jednostce, tzn. w
Warszawie, Gliwicach i Krakowie.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego:
- w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul.
Wawelska 15 B,
- w Oddziale Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą w
Krakowie przy ul. Garncarskiej nr 11 ,

- w Oddziale Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą w
Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej nr 15.
- oraz sprawozdania łącznego Instytutu.
Badanie ma polegać na przedstawieniu pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego
raportem o tym czy sprawozdania finansowe za rok 2015 są prawidłowe, oraz rzetelnie
i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność
badanej jednostki. Ponadto wymaga się bezpośredniego udziału biegłego rewidenta w
inwentaryzacji w każdej jednostce.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań
finansowych podmiotów, w tym podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz
podanie listy podmiotów badanych przez oferenta w ciągu pięciu ostatnich lat,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) Wykonawca jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5. Niespełnienie któregokolwiek warunku lub spełnienie go w niewłaściwy sposób,
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty.
6. Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) dokument poświadczający, że Wykonawca jest wpisany na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów,
3) dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być złożone w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli
załączona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej

prawdziwości, Zamawiający może żądać przedłożenia oryginału dokumentu lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,
4) w celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od podmiotów składających
wspólną ofertę, dokumenty wymienione w ppkt. 1) i 2) powinny być przedłożone z
osobna przez każdy podmiot Konsorcjum,
5) podmioty składające wspólną ofertę (Konsorcja) załączą do oferty umowę Konsorcjum,
ze

wskazaniem

przedstawiciela

Konsorcjum

i

jego

upełnomocnieniem

z

wyszczególnieniem, do jakich czynności jest upełnomocniony.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1) Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mail,
2) Jeżeli

Zamawiający

lub

Wykonawca

przekazują

oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia, informacje faksem, e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej,
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są:
Elżbieta Svensson tel.: 22 57 09 405 fax.: 22 57 09 476
e-mail: esvensson@coi.waw.pl
9. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert
częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub
parafowane przez osobę(y) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
składającego ofertę. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w
dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym
należy dołączyć
pełnomocnictwo

pełnomocnictwo
do

podpisania

do
oferty

podpisania
obejmuje

oferty.
także

Przyjmuje

się,

że

pełnomocnictwo

do

poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych
wraz z ofertą. Wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski)
powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku
nie będą uwzględnione.

5) Oferta składana przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (Konsorcjum) musi
spełniać następujące wymagania:
-

nagłówek oferty powinien być opatrzony pieczęciami firmowymi poszczególnych
podmiotów gospodarczych, ze wskazaniem kto jest "Przedstawicielem" a kto
"Partnerem",

-

formularz oferty podpisuje upełnomocniony przez Partnerów - Przedstawiciel
Konsorcjum zgodnie z zapisem w umowie Konsorcjum.

10. Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
12. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres
informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany
jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów
danych do dokumentacji postępowania.
13. Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą trwale połączone, tj. zszyte i wraz
załącznikami ponumerowane kolejnymi numerami.
14. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie
jej zawartości, która będzie zaadresowana na Zamawiającego oraz będzie
posiadać oznaczenie:
"Oferta - na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Centrum OnkologiiInstytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15 B za 2015
rok.” Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres
Wykonawcy. W przypadku dostarczenia oferty w sposób inny aniżeli dostarczenie
bezpośrednio do Zamawiającego, koperta stanowiąca opakowanie koperty z ofertą,
powinna posiadać oznaczenia i być zaadresowana w sposób identyczny jak wyżej.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty, przed terminem składania ofert. W tym celu
Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamknięta kopertę oznaczoną jak w
punkcie 14 oraz dodatkowo określeniem "Zmiana" lub "Wycofanie".
16. Miejsce i termin składania ofert.
1) Oferty należy składać w Dziale Księgowości Centrum Onkologii w pokoju

nr 207,

ul. Wawelska 15B lub pocztą na adres: 02-034 Warszawa, ul Wawelska 15B nie
później niż w terminie do dnia 24.09.2015 roku do godz. 1200.

2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez
otwierania.
17. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Onkologii – Dział Księgowości w dniu 24 września
o godz. 12:30. Wybór oferty dokonany zostanie spośród wszystkich ofert spełniających
kryteria formalne przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie Ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994, art. 66 ust. 4. (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694, z późn.
zm.).
18. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN cyfrą i słownie i wyliczona przez
Wykonawcę w oparciu o przewidywane nakłady pracy. W cenie oferty należy ująć
wszystkie czynności opisane w opisie przedmiotu zamówienia, doliczając do nich
podatek VAT.
19. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji
zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
20. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Ministerstwo Zdrowia za
ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
21. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
22. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

W załączeniu plik:
-sprawozdania finansowe 2014 Centrum Onkologii-Warszawa, Gliwice, Kraków oraz
łączne,
- zatwierdzenie sprawozdania przez MZ.

Główny Księgowy
mgr Tomasz Gałecki

