
 

SIM SMS sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie 
28-300 Jędrzejów, ul. Reymonta 15 

Jędrzejów, dnia 19.01.2023 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. Zamawiający:  

SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie (adres: 28-300 
Jędrzejów, ul. Reymonta 15) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906265, o numerze 
NIP: 656-234-34-06, kapitał zakładowy 27 408 550,00 w całości wpłacony 

zaprasza do złożenia oferty na: 

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 
OKRES OD DNIA 30 KWIETNIA 2021 DO 31 GRUDNIA 2022 W TERMINIE DO 
30.03.2023 R., ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 
W TERMINIE DO 30.03.2024 R ORAZ SPORZĄDZENIE PISEMNEGO 
SPRAWOZDANIA Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SIM 
SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie za okres od dnia 
30.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. i okres obejmujący od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 
oraz sporządzenie sprawozdania z badania, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217, 2105, 2106, z 2022 r. 
poz. 1488) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1302). 

W ramach przeprowadzanego badania Spółka oczekuje od Wykonawcy w szczególności: 
 

1) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wraz z przekazaniem 
sprawozdania z badania sprawozdania finansowego: 
a) za okres od dnia 30 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2022 w terminie do 30.03.2023 

r.,  
b) za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 w terminie do 

30.03.2024 r., 
2) przedłożenia sprawozdania z badania w formie papierowej w 3 egzemplarzach oraz                        

1 egzemplarza w wersji elektronicznej w formacie pliku .doc i .pdf oraz w formie 
Jednolitego Pliku Kontrolnego, 

3) gotowości do obecności kluczowego biegłego rewidenta, na posiedzeniach Rady 
Nadzorczej, na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki zatwierdzającym 
sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosowych wyjaśnień i informacji.  
Koszt uczestnictwa ponosi biegły. 

4) przekazaniu do wiadomości Rady Nadzorczej w przypadku sporządzonych dla 
Zarządu w formie tzw. listu do Zarządu, informacji o problemach w systemie 



 

rachunkowości Spółki. 
Biegły  musi spełniać wymogi, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku                  
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 
poz. 1302). 
3. Zawartość oferty: 

 
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferty stanowiącym załącznik do 
niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim i pod rygorem nieważności. Oferta, 
załączniki, dokumenty potwierdzone „za zgodność z oryginałem” winny być podpisane przy 
imiennych pieczątkach osoby bądź osób umocowanych do reprezentacji wykonawcy. 

 
Oferta powinna zawierać w szczególności:  

 
1) Informacje o oferencie i jego siedzibie oraz formie prowadzenia działalności oraz                     

o osobach wchodzących w skład organu zarządzającego lub kierownictwa oferenta. 
Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru. 

2) Informacje o posiadaniu ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  
3) Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do 
rejestru biegłych rewidentów. 

4) Informację czy oferent prowadzi doradztwo prawne i podatkowe. 
5) Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków ustawy z dnia                                       

11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym dotyczących posiadania uprawnień do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami wyrażonymi w ww. ustawie oraz                          
o wpisie na listę firm audytorskich, o której mowa w w/ ustawie. 

6) 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) Cenę brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) w złotych za przeprowadzenie 
badania stanowiącego przedmiot oferty uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe 
lub rzeczowe), jakie musi ponieść oferent celem przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego za okres od dnia 30 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2022 
oraz za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, 

8) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób 
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta oraz informacją o doświadczeniu 
oferenta i kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań spółek. 

9) Wskazanie metod i harmonogramów badania sprawozdań finansowych za okres od 
dnia 30 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2022 oraz za okres od dnia 1 stycznia 2023 do 
dnia 31 grudnia 2023, 

10) Aktualny odpis z rejestru sadowego lub innego właściwego rejestru. 
11) Wykaz badanych podmiotów (nazwa i siedziba) w okresie ostatnich trzech lat. 

 
UWAGA:  
Informacje na nasz temat Spółki można uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną, pod 
adresem: 
 e-mail: biuro@simsms.pl oraz przemyslaw.cielecki1979@gmail.com   
telefon: 501-551-382 
 



 

 
4. Termin realizacji zamówienia:  

 

Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wraz z przekazaniem 
sprawozdania z badania sprawozdania finansowego: 

a) za okres od dnia 30 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2022 w terminie do 
30.03.2023 r.,  

b) za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 w terminie do 
30.03.2024 r. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty:  
 
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania 
finansowego SIM SMS spółka z o.o. za okres od dnia 30 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2022 
oraz za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023” należy składać na adres:  
 
SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Reymonta 15, 28-300 Jędrzejów 
w terminie do dnia 3 lutego 2023 r. do godziny 14.00 
 
Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. 
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po 
upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w 
niniejszym zapytaniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu z zastrzeżeniem poniższego: 
- jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w pkt. 3 
niniejszego zapytania ofertowego  zamawiający wezwie takiego wykonawcę do uzupełnienia 
dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego. 
- w przypadku nieprzedłożenia dokumentów na wezwania zamawiającego lub gdy z treści 
dokumentów będzie wynikało, że wykonawca nie spełnia warunków – w takim przypadku 
Zamawiający odrzuci ofertę i nie będzie ona dalej rozpatrywana. 

 
6. Data i miejsce wyboru oferty.  

 
Wybór oferty przez Radę Nadzorczą nastąpi w siedzibie Spółki do dnia 21.02.2023  roku. 
Otwarcie ofert jest niejawne. 
Określa się następujące kryteria wyboru firmy audytorskiej: 

a) oferowana cena za wykonanie całości zamówienia – waga 60%. 
Sposób wyliczenia punktów oferty według formuły: 
C=Cn/Cb x 60%            1%=1 punkt 
gdzie: 
C – ilość punktów oferty rozpatrywanej, 
Cn – cena najniższej oferty wśród ofert nieodrzuconych, 
Cb – cena oferty rozpatrywanej. 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie 
obliczona według powyższego wzoru. Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie 
podawana do dwóch miejsc po przecinku. 
Najwyższą liczbę punktów (60 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. 
 

b) doświadczenie w zakresie badania sprawozdań spółek z udziałem Skarbu Państwa                    
i/lub jednostek samorządy terytorialnego – waga 40%. 
Wykonawca otrzyma: 



 

40 punktów – za wykazanie sporządzenia badania sprawozdań finansowych dla 20 lub 
więcej podmiotów (spółek z udziałem Skarbu Państwa  i/lub jednostek samorządu 
terytorialnego),  
30 punktów - za wykazanie sporządzenia badania sprawozdań finansowych dla 15-19 
podmiotów (spółek z udziałem Skarbu Państwa  i/lub jednostek samorządu 
terytorialnego),  
20 punktów - za wykazanie sporządzenia badania sprawozdań finansowych dla 10-14 
podmiotów (spółek z udziałem Skarbu Państwa  i/lub jednostek samorządu 
terytorialnego),  
10 punktów - za wykazanie sporządzenia badania sprawozdań finansowych dla 5-9 
podmiotów (spółek z udziałem Skarbu Państwa  i/lub jednostek samorządu 
terytorialnego).  

Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta zawierająca wykaz 20 lub więcej 
podmiotów (spółek z udziałem Skarbu Państwa  i/lub jednostek samorządu terytorialnego) dla 
których wykonawca  sporządził badania sprawozdań finansowych. Jeżeli wykonawca wykaże 
poniżej 5 podmiotów (spółek z udziałem Skarbu Państwa  i/lub jednostek samorządu 
terytorialnego) dla których wykonawca  sporządził badania sprawozdań finansowych – 
otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 punktów. 
 
c) Ostateczna ilość punktów oferty: 
P =  C+D 
P - ostateczna ilość punktów oferty badanej 
C - ilość punktów oferty badanej dla kryterium „oferowana cena za wykonanie całości 
zamówienia” 
G - ilość punktów oferty badanej dla kryterium „doświadczenie w zakresie badania 
sprawozdań spółek z udziałem Skarbu Państwa i/lub jednostek samorządy terytorialnego” 
 
Za ofertę - spośród ofert nieodrzuconych (wykonawców wykluczonych) - najkorzystniejszą 
zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ostateczną ilość punktów. 
O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni mailowo niezwłocznie po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania 
przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych  i finansowych. 
 
7. Warunki płatności: 
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone będzie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, w której zawarte będą odpowiednie postanowienia. Zaplata za 
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi w ciągu 30 dni od skutecznego 
dostarczenia faktury do siedziby Spółki. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół 
przekazania kompletnego sprawozdania Zamawiającemu podpisany przez obie strony. 
 
8. Termin związania ofertą 
Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert. 
 
 

                                              
                               ………………………………………………………………… 

                                   (podpis osoby upoważnionej) 



 

 
 

Załącznik do zapytania cenowego  
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

Pełna nazwa i adres siedziby podmiotu składającego ofertę:  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Miejscowość ………………………………………………... Kod ………………………….  

ul. ……………………………….. nr ..................... województwo: ………………………….   

e-mail: ………………………….   tel. ………………………….    

Forma organizacyjno - prawna Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 NIP ………………………………………... REGON………………………………………...  

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję (jeżeli inny niż 

adres siedziby):  

Miejscowość ………………………………………………... Kod ………………………….  

ul. ……………………………….. nr ..................... województwo: ………………………….   

e-mail: ………………………….   tel. ………………………….    

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania:  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Osoba/y wyznaczona/e do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………….   tel. ………………………….    

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 



 

e-mail: ………………………….   tel. ………………………….    

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, na poniższych 

zasadach: 

1. Cena ryczałtowa za wykonanie całego zamówienia wynosi: 

brutto …………………………zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

w tym: 

a) za badanie sprawozdania finansowego SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Jędrzejowie za rok okres od 30 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2022  

- netto ……………………….zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

- podatek VAT (……..%) w kwocie ……………. zł  

(słownie:……………………………………..............................................................................) 

- brutto ………………………zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

 

b) za badanie sprawozdania finansowego SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Jędrzejowie za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 

- netto ……………………….zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

- podatek VAT (……..%) w kwocie ……………. zł  

(słownie:……………………………………..............................................................................) 

- brutto ………………………zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

 
2. Oświadczamy, że powyższa cena obejmuje wszystkie nakłady (koszty) związane                        
z realizacją przedmiotu zamówienia i została wyliczone zgodnie z wymogami zapytania 
ofertowego.  
3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności faktur – zgodne z zapisami 
przedstawionymi w zapytaniu ofertowym. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z: 
a) przedmiotem zamówienia, 
b) uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego sporządzenia oferty i 
wykonania zamówienia, 
c) zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych 
określonymi w niej zasadami postępowania. 



 

W związku z powyższym oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem 
zamówienia. 
Oświadczamy, że zakres usług przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem 
objętym zapytaniem ofertowym. Zakres usług zostanie wykonany w ramach wynagrodzenia o 
którym mowa w powyższym pkt. 1 niniejszej oferty, bez prawa dochodzenia roszczeń wobec 
Zamawiającego.  
5. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują aktualny stan faktyczny                            
i prawny.  
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą oferta na czas wskazany                              
w zapytaniu ofertowym. 
7. Wraz z ofertą przedkładamy: 
 
…………………………………………………………………………………………............. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
…………………….., dnia ……………….. 
                                                                                        ……………………………… 
                                                                                                                               Podpisy i pieczątki osoby/osób uprawnionych do  
                                                                                                                               składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 


