
 

      

 

                 Załącznik nr 6 do Regulaminu 
        udzielania zamówień o wartości 

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

 

 
Gniezno, dnia 19.08.2019 r. 

 

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-458/2019 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tj. z 2018 r. Dz. U. 

poz. 1986 ) 

Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie badania ustawowego  sprawozdań  finansowych URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie  w celu 

przedłożenia Zleceniodawcy odnośnie każdego ze Sprawozdań Finansowych, sprawozdania z badania w 

formie pisemnej, zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym Sprawozdaniu finansowym lub 

odmowę wydania opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii o badanym Sprawozdaniu 

finansowym. 

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: rok 2019 do dnia 15.04.2020 r. rok 2020 do dnia 15.04.2021 r. 

2. Kryteria oceny ofert: cena –   100 % 

3. Oferty należy składać: URBIS Sp. z o. o., ul. Chrobrego 24/25 Gniezno - sekretariat do dnia 28.08.2019 r. 

do godz. 11:00 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie URBIS Sp. z o. o., ul. Chrobrego 24/25 Gniezno  w dniu 28.08.2019 r. o 

godz.11:15 

5. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie wraz z 

informacjami wymaganymi zgodnie z załącznikiem nr 1-opis przedmiotu zamówienia. 

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

Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego, a także napisami: ZP-URB-458/2019 „Badanie sprawozdań 

finansowych  URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie  za lata  2019-2020”. 

7. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

 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. 
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