
Ogłoszenie 
o naborze ofert na badanie 

sprawozdań finansowych za 2006 r. 
 

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza nabór ofert na usługę badania sprawozdań finansowych za 2006 r., samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim: 
-    SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5 
   (ilość prac. 104 osoby, przychód - 6.696.034,36 zł, suma bilansowa – 2.401.498,75  zł) 
-    SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  w Nowym Czarnowie,   
     74-105  Nowe Czarnowo 70 
   (ilość prac. 20 etatów, przychód – 956.551,82 zł, suma bilansowa – 151.674,83  zł)  
-      SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie,  
     74-100   Gryfino, ul. Niepodległości 39  
  (ilość prac. 11 etatów, przychód - 578.727,36 zł, suma bilansowa – 111.635,61  zł) 
-     SPZZOZ w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 21 (za okres 01.01.-03.08.2006) 
  (ilość prac. 4 etaty, przychód - 0,00 zł, suma bilansowa – 842,76  zł)    
-     SPZZOZ w Gryfinie w likwidacji, 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 21  
     (za okres 04.08-31.12.2006) 
   (ilość prac. 4 etaty) 
 
Termin wykonania usługi do dnia 30 marca 2007 r.  
 
Podmioty zainteresowane złożeniem oferty,  powinny legitymować się aktualnym uprawnieniem oraz znajdować się na 
„Liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych”, „Liście biegłych rewidentów wpisanych na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do 
Uchwały Krajowej Rady Biegłych i Rewidentów z dnia 6 września 2005 r. (M.P. nr 63, poz. 870). Biegły rewident 
winien spełniać warunki zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. 
Dz.U.  Nr 76 poz.694 z późn. zm.). 
Oferty powinny zawierać: 

- Uprawnienie do badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta; 
- Zakres badania; 
- Aktualny, na dzień zgłoszenia oferty, odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba wykonująca samodzielnie zawód biegłego rewidenta, 
nie będąca przedsiębiorcą, nie składa wymaganego odpisu z właściwego rejestru;  

- Dokument wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; 

- Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów; 
- Oświadczenie o niezależności od badanej jednostki, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 

roku o rachunkowości ( tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694); 
- Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego, w wyszczególnieniem ceny netto i podatku VAT 

zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1 do ogłoszenia;  
- Wykaz zakładów opieki zdrowotnej w których oferent przeprowadził badanie sprawozdania 

finansowego w ciągu ostatnich trzech lat (wymagane jest by oferent przeprowadził badania 
sprawozdania w co najmniej 3-ch zakładach opieki zdrowotnej); 

- Oferta winna być złożona w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie poufności oraz 
zabezpieczający jej nienaruszalność. 

 
Zamawiający dokonując wyboru wykonawcy, będzie się kierował najniższą ceną zaoferowaną na każdy zakład 
opieki zdrowotnej.  
 
Pisemne oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Biegły rewident”, należy złożyć w kancelarii zamawiającego do 
dnia 23 stycznia 2007 roku do godz. 1530, osobiście lub przesłać pocztą na adres: 
 

Starostwo Powiatowe 
ul. Sprzymierzonych 4 

74-100 Gryfino 
 
Szczegółowych informacji udziela koordynator ochrony zdrowia p. Jarosław Witeńko tel.(091) 4162450 od poniedziałku 
do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.  
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) 



 

          zał. nr 1 
…………………………………..... 
pieczęć Wykonawcy 
 
……………………... 
nr tel. i faksu 
 
…………………….. 
REGON 
 
……………………. 
NIP 
 

FORMULARZ OFERTY  CENOWEJ  
 

I. Składamy ofertę cenową na usługę badania sprawozdań finansowych  
        dla poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej: 
 
1. SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie  

Cena     ......................................... (netto)    .................................... (z VAT) 
Termin  .......................................................... 
 

2. SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie   
Cena     ......................................... (netto)    .................................... (z VAT) 
Termin  .......................................................... 
 

3. SPZOZ  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie  
Cena     ......................................... (netto)    .................................... (z VAT) 
Termin  .......................................................... 
 

4. SPZZOZ w Gryfinie  
Cena     ......................................... (netto)    .................................... (z VAT) 
Termin  .......................................................... 
 

5. SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie  
Cena     ......................................... (netto)    .................................... (z VAT) 
Termin  .......................................................... 

 
II.  Oświadczamy, że spełniamy przesłanki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
         publicznych. 
II. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia 
        w terminie do 30 marca 2007 r. 
III.  Oświadczamy, że spełniamy warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii  
         o sprawozdaniu finansowym wymagane w art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 
        1994 r. o rachunkowości. 
IV. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie 
        art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
V.  Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem   podatków oraz opłat i składek  
        na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 



 

VI.   Zamówienie zamierzamy zrealizować sami bez podwykonawców. 
VII.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje do przygotowania  i złożenia oferty.  
VIII. Ofertę niniejszą składamy na …… kolejno ponumerowanych kartkach. 
 
VI. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1. ………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………….. 
6. ………………………………………………………….. 
 
 
…………….. dn. ………..                                 ……………………………………….. 
      podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela 

 (przedstawicieli) Wykonawcy  
 


