
 

Kraków, 14 września 2017 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Krakowskiego Parku 

Technologicznego za rok 2017 przez firmę audytorską  

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: 30-394 Kraków, ul. 

Podole 60), wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  

dla Krakowa- Śródmieścia XI Wydział  Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000058058, NIP 675-

11-57-834, kapitał zakładowy 17.567.000,00 PLN. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania 

finansowego za 2017 rok oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie 

z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 

330  z późniejszymi zmianami) sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2017 r.  

 

3. Termin realizacji zamówienia:  

  do 31.03.2018 r. 

 

4. Dane finansowe i kadrowe Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.  

Rodzaj prowadzonej działalności: zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną.  

Stan na  31.12.2016 r. 

 

L.p. Pozycja Dane 

1 Średnie zatrudnienie  36,7 etaty 

2 Roczne przychody ze sprzedaży (zł) 16 138 894,14 zł 

3 Suma bilansowa (zł) 131 729 565,10 zł 

 

5. Od biegłego rewidenta Zamawiający oczekuje w szczególności: 

a) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wraz z przekazaniem 

opinii i raportu z badania do 31.03.2018 r. 

b) gotowości do spotkań informacyjnych, na koszt firmy audytorskiej, z radą nadzorczą 

przed, w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego, 

c) gotowości do obecności, na koszt firmy audytorskiej, na posiedzeniach zarządu, rady 

nadzorczej, walnym zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, 

w celu prezentacji wyników badania oraz złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. 

 

6. Miejsce i termin złożenia ofert:  

Ofertę należy złożyć do dnia 29 września 2017 r., do godziny 15.00. – w siedzibie 

Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. przy ul. Podole 60 , 30-394 Kraków lub w 

budynku należącym do Zamawiającego  przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 

Kraków, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego 

Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. – audyt 2017”. 



7. Kryteria wyboru oferty:  

a) doświadczenie w badaniu sprawozdań podmiotów o podobnej skali działalności = 

10%; 

b) cena = 90 %; 

 

8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu 

Wykonawca wraz z formularzem oferty składa: 

a) informacje o oferencie, tj.: 

 forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru, 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert; 

 aktualna polisa OC podmiotów uprawnionych do badania; 

 aktualne ubezpieczenie działalności cywilnej zawodowej oferenta; 

 informacja o doświadczeniu oferenta oraz kluczowego biegłego rewidenta w 

badaniu sprawozdań spółek; 

 informacja o doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań podmiotów o 

podobnej skali działalności; 

b) 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. 

c) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego. 

d) informację, czy firma w okresie 3 lat poprzedzających badanie sprawozdań 

finansowych wykonywała jakiekolwiek usługi na rzecz Spółki, jeżeli tak, podać jakie. 

 

9. Termin wyboru oferty. 

Rada Nadzorcza Krakowskiego Parku Technologicznego dokona wyboru oferty. 

 

10. 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 Wykonawcy w związku niniejszym zapytaniem 

ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności 

w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy. 

 

 

 

 

  

 


