Warszawa, 10 września 2015roku

Zaproszenie do składania ofert
ZAMAWIAJĄCY
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT
Im. Marii Skłodowskiej Curie
Ul. Wawelska 15 B,
02-034 Warszawa
NIP: 525 000 80 57, REGON: 000288366, KRS: 0000144803
I. 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.
II. 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.
III. 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 do podpisania oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje także 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
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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.
IV. MIEJSCE ORAZ 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.
V. DODATKOWE INFORMACJE
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
Załączniki do Zaproszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z sprawozdaniami finansowymi 2014 r.

Główny Księgowy
mgr Tomasz Gałecki
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