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       Biała,  dnia 1 grudnia 2022r. 

        Strona Internetowa Zamawiającego 

        Nr 08/ZP/2022 

 

Zamawiający: 
Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. Moniuszki 8 
48-210 Biała 
Tel.  77 438 85 63 
Fax. 77 438 85 61 
e-mail: zamowieniapubliczne@szpitalbiala.pl 
strona internetowa: www.szpitalbiala.pl 

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Dotyczy: usługi przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zespołu 

    Opieki Zdrowotnej w Białej. 

(08/ZP/2022) 

Zamawiający informuje, że zmienia w zapytaniu ofertowym następujące  zapisy: 

- w punkcie 3 Wymagania podmiotowe, 

- w punkcie 5 Termin złożenia oferty, 

- w punkcie 6 Kryterium oceny oferty, 

- w punkcie 10 Dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca, 

 które otrzymują brzmienie: 

3. Wymagania podmiotowe: 

1).Wykonawca powinien przedłożyć aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów 

oraz rejestru KRS, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców. 

2) Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie  przed upływem 

terminu składania ofert co najmniej 2 usługi badania sprawozdań finansowych 

podmiotów leczniczych oraz przedstawić pisemne rekomendacje badanych 

podmiotów leczniczych. 

3) Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta 

ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o 

badanym sprawozdaniu finansowym. 
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4) Wykonawca powinien wyrazić gotowość do obecności w posiedzeniach Rady 

Społecznej ZOZ w Białej oraz Rady Powiatu w Prudniku zatwierdzających 

sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, która 

powinna być uwzględniona w cenie złożonej oferty 

5) wykonawca powinien złożyć  polisę OC zgodną z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 07.11.2017r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej również w okresie objętym niniejszym 

postępowaniem. 

5. Termin złożenia oferty 

do dnia 09.12.2022 r. do godz. 11:00. 

Za dotrzymanie ww. terminu składania ofert uznaje się przesłanie skanu oferty na 
adres: zamowieniapubliczne@szpitalbiala.pl  (temat: oferta na usługę badania 
sprawozdania finansowego) – przed upływem tego terminu. 

 
6. Kryterium oceny oferty – cena 100% 
 
10. Dokument jakie powinien dostarczyć Wykonawca 
 

1) Wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik Nr 1); 
2) Aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów oraz rejestru KRS; 
3) Dokument potwierdzający wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdania finansowego; 

4) Wykaz realizacji zakończonych usług badania oraz rekomendacje badanych 
podmiotów; 

5) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych 
warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu 
finansowym; 

6) Oświadczenie o gotowości obecności w posiedzeniach Rady Społecznej ZOZ w 
Białej oraz Rady Powiatu w Prudniku zatwierdzających sprawozdanie finansowe, 
w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji; 

7) Polisę OC zgodną z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
07.11.2017r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
firmy audytorskiej 

 

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

          

 

 

         Z poważaniem: 

 

 

 

 

mailto:zamowieniapubliczne@szpitalbiala.pl
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Rozdzielnik: 

- Publikacja na stronie internetowej Zamawiającego. 
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