
              Załącznik nr 6 do Regulaminu
udzielania zamówień o wartości

szacunkowej poniżej 30.000 euro
 udzielanych przez URBIS  Sp. z o.o.

Gniezno, dnia 28.08.2015r. 

URBIS Sp. z o. o.   w Gnieźnie
ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zaproszenia do składania ofert o

wartości poniżej 30.000 euro

Numer zamówienia : ZP-URB-427/2015

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tj. z 2013 r. Dz.
U. poz. 907 ze zmianami ) 

Przedmiot zamówienia: 

Badanie sprawozdania finansowego Spółki URBIS za rok 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z

raportem z badania tego sprawozdania zgodnie z wymogami zawartymi w zał. nr 1 

Podstawowe dane na dzień 31.12.2014 r. do przygotowania oferty za rok 2015

• Suma bilansowa  64 029 tys. zł.

• Przychody ze sprzedaży netto 19 186 tys. zł.

• Wynik finansowy netto 221 tys. zł.

• Pozostałe przychody operacyjne  999 tys. zł.

• Pozostałe koszty operacyjne 1 818 tys. zł.

• Przychody finansowe 395 tys. zł.

• Koszty finansowe 87 tys. zł.

             Średnie zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 197 pracowników.

Spółka w 2015 r rozliczyła projekt w zakresie gospodarki odpadami (budowa sortowni odpadów, 

biokompostowni  oraz kwatery składowiska) dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i przyjęła

przedmiotowy majątek na stan środków trwałych. Wartość przyjętych środków trwałych około       

70 mln złotych.

W 2015 r Spółka przeprowadza inwentaryzację

Zamawiający: URBIS Spółka z o. o., ul. Chrobrego 24/ 25, 62 - 200 Gniezno

www.urbis.gniezno.pl, e-mail: urbis@urbis.gniezno.pl

1. Termin realizacji zamówienia: 15.04.2016 r.

2. Kryteria oceny ofert: cena –   85 %      doświadczenie w branży związanej z odpadami- 15 %

Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie

1. Cena oferty brutto (w PLN) 85 %

2. Doświadczenie biegłego rewidenta w branży związanej z
gospodarką odpadami

15 %

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym

w niniejszym zapytaniu ofertowym  i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza , czyli temu który uzyska najwyższą

wartość punktową wyliczoną wg wzoru:

mailto:w


Wo= Co+ D0

            gdzie:

a) Wo  - wartość punktowa oferty – wynika z sumy punktów uzyskanych przez Wykonawcę

w każdym ze wskazanych powyżej kryteriów.

b)  Co -  cena oferty wyliczona wg wzoru :

Najniższa oferowana cena spośród zakwalifikowanych ofert

Co= ---------------------------------------------------------------------------  X 85

                          
Cena badanej oferty

c)    Do  -  doświadczenie biegłego rewidenta w branży związanej z gospodarką odpadami 

wyliczone wg wzoru:

               Db 

             Do = –---------------------------------  X 15

                        Dn

gdzie: 

Db-  ilość usług których przedmiotem było badanie sprawozdania finansowego w jednostce zajmującej  się

gospodarką odpadami z badanej oferty.

Dn –  ilość usług, których przedmiotem było badanie sprawozdania finansowego w jednostce zajmujacej się

gospodarką odpadami z oferty z największą liczbą wykonanych usług

3. Oferty należy składać: URBIS Sp. z o. o., pok. Nr 5 - sekretariat do dnia 22.09.2015 r. do godz. 11:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w URBIS Sp. z o. o., świetlica  w dniu 22.09.2015 r. o godz.12:00

5. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym

formularzu ofertowym.

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisać nazwą i adresem

wykonawcy,  nazwą  i  adresem  zamawiającego,  a  także  napisami:  ZP-URB-427/2015  „Badanie

sprawozdania finansowego Spółki URBIS za 2015 r.”

7. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: 

Elżbieta Wrotyńska  tel. 61 424 58 06., w godz.  7:00  -  15:00. 

Elżbieta Dulnik  tel.61 424 58 20., w godz. 7:00 – 15:00


