DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Warszawa, dn. 13.01.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usług księgowych
w związku z realizacją projektu pn. „Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na
wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet: VIII Społeczeństwo informacyjne
– zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.
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(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana )

1. Nazwa, adres Zamawiającego:
Spółka WWW.RADAPRACOWNIKOW.PL SP. Z O.O.
ul. Św. Wincentego 130 lok. 40
03-291 Warszawa
2. Opis przedmiotu zamówienia/zakupu:
a) Usługi księgowe.
Do obowiązków usługodawcy należeć będzie dbanie o stronę finansową spółki
www.radapracownikow.pl sp. z o.o. i realizowanego przez te Spółkę projektu. Głównymi
obowiązkami usługobiorcy będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie spraw
kadrowo – płacowych, sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego, rozliczanie
podatku dochodowego od pracowników, sporządzanie sprawozdań dla GUS, ewidencja
rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT, sporządzanie ewidencji
środków trwałych i wyposażenia, organizacja obiegu dokumentów, sporządzanie
raportów finansowych, kontrola rozrachunków.
Obowiązkiem usługodawcy będzie udzielanie konsultacji i doradztwo w sprawach
prowadzenia firmy: kompleksowa obsługa osób prawnych, porady w zakresie zmian
obciążeń podatkowych i ZUS-owskich, sporządzanie wniosków kredytowych, a także
dbałość o wypełnianie wszystkich obowiązków podatkowych związanych z działalnością
spółki. Do zadań usługodawcy należeć będzie współpraca ze zleceniodawcą i osobami
wyznaczonymi przez zleceniodawcę w zakresie rozliczania wydatków w ramach ww.
projektu.

1

Niepotrzebne skreślić.
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3. Kryteria wyboru ofert:
a) Cena (koszt całkowity wykonania zamówienia) – max 70 pkt.
Sposób wyliczania punktów:
Ilość punktów dla każdej oferty nieodrzuconej zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.
C = ------------ x 70 pkt.
C bad.
gdzie:
C
– ilość punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
C bad. – cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

b) Doświadczenie – max. 30 pkt.
5 pkt. za każdy rok świadczenia usług księgowych, nie więcej niż 20 pkt.
10 pkt. za doświadczenie we współpracy w rozliczaniu projektów UE.
4. Termin wykonania zamówienia:
Od 30.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
w terminie do 24.01.2012, do godz. 16.00:
a) Oferta składana w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres:
ul. Św. Wincentego 130 lok. 40
03-291 Warszawa
b) Oferta wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
jolanta.slesicka@wojewodka.pl

6. Uwagi:
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie warunków zapytania
określonych w niniejszym zaproszeniu. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do
kontaktowania się z wykonawcami jest: Jolanta Ślesicka Tel. 22 675 82 38 wewnętrzny 32,
e-mail: jolanta.slesicka@wojewodka.pl
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