Krotoszyn, 03.04.2020 r.

Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Sumo za rok 2019

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Polski Związek Sumo z siedzibą w Krotoszynie, ul. Mały Rynek 13, 63-700 Krotoszyn, wpisany przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000204187, NIP: 621 16 91 346.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
- przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego za 2019 rok
oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o Rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 351, ze zm.)
3. Termin realizacji zamówienia:
do 31.05.2020 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać poprzez wiadomość email na adres: sumo@sumo.org.pl do dnia 4 maja 2020 r., do
północy. W tytule wiadomości należy zawrzeć formułę „oferta na badanie sprawozdania finansowego
Polskiego Związku Sumo za 2019 rok”.
5. Kryteria wyboru oferty:
a) doświadczenie w badaniu sprawozdań związków sportowych lub podmiotów o podobnym zakresie
działalności – 20%
b) cena – 80%.
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca oprócz
oferty finansowej brutto składa:
- dokument potwierdzający aktualny wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych,

- informację o doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań finansowych związków sportowych lub
podmiotów o podobnym zakresie działalności,
- oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta/biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu
przeprowadzającego badanie ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
7. Termin wyboru oferty:
Polski Związek Sumo dokona wyboru oferty do dnia 11 maja 2020 r.
8. Informacje pozostałe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy
i bez podawania przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo dowolności w wyborze Wykonawcy bez
konieczności jego uzasadniania, jak również stosowania określonych procedur. Niniejsze zapytanie
ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami
pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w
tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od
postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

