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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi  (zwany dalej „Zamawiającym”) z siedzibą przy ul. Marii 

Konopnickiej 17 w Złotoryi zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym postępowaniu przetargowym w 

trybie „zapytania ofertowego” w sprawie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego 

Banku Spółdzielczego w Złotoryi. 

1) Rodzaj oraz zakres zamawianych usług 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest badanie rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Banku 

Spółdzielczego. 

2) Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
• wpis na listę firm audytorskich, 
• spełnienie wymogu do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii. 

Przedmiot zamówienia,—o którym mowa w niniejszym zaproszeniu należy traktować jako outsourcing*. 

W związku z powyższym Zamawiający może wymagać od Oferentów dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia analiz zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia. 

 

 

3)  Wymagany termin i miejsce realizacji zamówienia (należy wybrać jedną z trzech poniższych form): 

Od 30.11.2021 r. do 31.05.2022 r. 

 

 4) Oferta powinna zawierać: 

1) firmę i siedzibę Oferenta; 

2) datę sporządzenia oferty; 

3) informacje dot. okresu prowadzenia działalności w zakresie badania sprawozdań finansowych; 

4) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu, 

5) szacowany czas badania; 

6) termin zakończenia prac i wydania opinii; 

7) całkowity koszt przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1 podany w kwocie PLN netto; 

8) oświadczenie o związaniu ofertą na okres nie krótszy niż 90 dni od dnia złożenia oferty. 

 

5) Kryterium oceny ofert: 

Cena wykonania prac – 100%



6) Miejsce i termin składania ofert: 

 

 

Oferta powinna zostać złożona (należy wybrać jedną z dwóch poniższych form): 

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: centrala@pbszlotoryja.plw formie spakowanego 

pliku zabezpieczonego hasłem do dnia 27.09.2021 r. do godz. 15.00 Tytuł maila powinien zawierać następującą 

informację „PRZETARG - badanie rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego w 

Złotoryi”. 

Hasło do pliku należy przesłać na adres e-mail: centrala@pbszlotoryja.plw dniu 28.09.2021 r. o godzinie 10.00. 

Tytuł maila powinien zawierać następującą informację „Hasło do oferty badania rocznego sprawozdania 

finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi”. 

2) w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie w formie papierowej na adres podany poniżej do dnia 27.09.2021 r. 

do godz. 15.00. 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi  

ul. M. Konopnickiej 17  

59-500 Złotoryja 

z dopiskiem PRZETARG - badanie rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Banku  Spółdzielczego 

w Złotoryi. 

Bank nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Oferent może złożyć ofertę 

tylko na cały zakres usługi opisany w punkcie 1. 

 

7) Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi  

ul. Marii Konopnickiej 17  

59-500 Złotoryja 

W dniu 28.09.2021 r. 

8) termin związania ofertą: 

90 dni 

*wykreślić, jeśli nie dotyczy 
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