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Staszów, dnia 08.11.2018r. 
                                                                                                                                                             (miejscowość i data) 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

4/2018/PROW/KP 

 

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”, Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce, wpisana do Rejestru 

Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr 

KRS 0000254162, NIP 6572698795, REGON 260093508, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do 

złożenia ofert na świadczenie usługi księgowej rozumianej jako świadczenie obsługi księgowej wraz  

z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych dla 10 podmiotów ekonomii społecznej (PES), oraz 

podmiotów gospodarcze MSP objętych wsparciem przez LGD „Białe Ługi” w ramach projektu 

„Kreator Przedsiębiorczości”. 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego www.bialelugi.pl   

Projekt realizowany w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00002-6936-UM1320002/18 z dnia 

10.07.2018r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach PROW na lata 2014-2020, 

zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu. 

I. Zamawiający 

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” 

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie 

ul. Sudecka 9 

28-200 Staszów 

e-mail: biuro@bialelugi.pl 

tel./fax. 15 813 03 03 

 

  Kod CPV: 

79200000-6 – Usługi księgowe 

 

II. Przedmiot zamówienia 

 

Dostawa/Usługa/Robota budowlana 

Dokładny OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje:  

a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi księgowej rozumianej jako 

świadczenie obsługi księgowej wraz z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych dla  podmiotów 

ekonomii społecznej (PES), oraz podmiotów gospodarczych MSP objętych wsparciem przez 

LGD „Białe Ługi”. Łączna liczba godzin w ciągu roku wynosi 240 godzin.  

b) Usługa księgowa ma być skierowana do maksymalnie 10 podmiotów  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby usług w poszczególnych miesiącach oraz 

terminów naboru uczestników projektu. 

c) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi księgowej rozumianej jako 

świadczenie obsługi księgowej wraz z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych dla podmiotów, 
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objętych wsparciem przez LGD „Białe Ługi”. 

Do obowiązków Oferenta będzie należała obsługa księgowa podmiotu, w szczególności: 

a)w zakresie ogólnym: 

-przygotowanie/aktualizacja polityki rachunkowości dla PES. 

-rejestracja PES i jego pracowników w ZUS. 

b)w zakresie obsługi księgowej: 

-prowadzenie ewidencji i dokumentacji księgowej, na podstawie odpowiednich dokumentów 

księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w szczególności ewidencji środków 

trwałych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych i ksiąg rachunkowych, i innych 

regulacji prawnych otoczenia przedsiębiorcy 

-wypełnianie obowiązków sprawozdawczych względem Urzędu Skarbowego i Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie danych wynikających z prowadzonych ksiąg i ewidencji. 

-prowadzenie ksiąg z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

-pomoc w bieżącej działalności związanej z zobowiązaniami publicznoprawnymi wobec US  

i ZUS. 

- prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług; 

-uzgadnianie kont księgowych i sporządzanie zestawień obrotów i sald (w tym przygotowywanie 

potwierdzeń sald); 

-sporządzanie i składanie w imieniu obsługującego podmiotu odpowiednich deklaracji 

podatkowych (podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych, podatek VAT), 

przygotowywanie dokumentów płatności podatkowych, informowanie o terminach płatności 

podatkowych 

-zamknięcie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego;  

-sporządzanie sprawozdań finansowych,  

c)w zakresie obsługi płacowej, na bazie danych przekazanych przez beneficjenta: 

- przetwarzanie informacji płacowych i naliczanie wynagrodzeń pracowników  

-sporządzanie list płac pracowników; 

-sporządzanie wymaganych prawem formularzy i deklaracji związanych z ubezpieczeniem 

pracowników i dostarczanie ich do właściwych urzędów; 

-prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników; 

-sporządzanie do odpowiednich urzędów dokumentów związanych z rolą PES, jako płatnika; 

d)w zakresie obsługi kadrowej, na bazie danych przekazanych przez beneficjenta: 

-prowadzenie dokumentacji pracowników (zawierającej m. in. dokumenty dotyczące zatrudnienia, 

jego przebiegu oraz rozwiązania stosunku pracy), 

-prowadzenie teczek osobowych; 

-przekazanie projektów dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów  

o pracę; 

-przechowywanie ww. dokumentów. 

 

Oferent w związku z wykonywaniem wyżej wymienionych czynności jest zobowiązany do 

przestrzegania przepisów podatkowych, w tym: podatek od osób fizycznych, podatek od osób 

prawnych, podatek od towarów i usług, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych 

 i ubezpieczenia zdrowotnego, zapisów ustawy o rachunkowości. 

 

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia miesięcznych sprawozdań z wykonywanej pracy wg 

wzoru przekazanego przez Zamawiającego, zawierających ogólny wykaz czynności jakie 

wykonywał, które będą wymagały zatwierdzenia przez przedstawiciela podmiotu, na rzecz 

którego będzie świadczona usługa, a następnie przekazane do Zamawiającego. 

 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

 

01.01.2019 - 31.12.2019 

Każdy podmiot otrzymuje wsparcie przez okres maksymalnie 12 miesięcy. 
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IV. Warunki udziału w postępowaniu 

W  postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

dotyczące: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

b) Posiadają  niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, a 

w szczególności doświadczenie w prowadzeniu ksiąg handlowych organizacji 

pozarządowych. 

c) Dysponują kadrą zdolną do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający odrzuci oferty: 

- ofertę złożona po terminie, 

- złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, 

- niezgodną z treścią zapytania ofertowego, 

- zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi. 

Ocena spełnienia warunków wymienionych w pkt. IV dokonana zostanie zgodnie z formułą 

„spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych do ofert dokumentów.  

Do oceny zostaną dopuszczone oferty niepodlegające odrzuceniu. 

 

V. Warunki wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Beneficjenta (Zamawiającego) nie 

mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w 

imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika, 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej,  

e) Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 

 

VI. Kryteria oceny ofert, ich waga, sposób przyznawania punktacji: 

Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1) Cena - 70% 

2) Doświadczenie - 30% 

 

Ad. 1. 

C= Cn/Cd x waga procentowa x 100 

 

C – punkty przyznane za cenę 

Cn – najniższa cena brutto 

Cd – cena brutto danej oferty 

 

 

 

Ad. 2. 

Doświadczenie: 

Do 5 lat -0 pkt. 

5-15 lat – 15 pkt. 

Powyżej 15 lat – 30 pkt. 
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Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w w/w kryteriach zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć tylko na pełny 

zakres zamówienia. 

2) Należy złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. 

4) Oferta jest składana tylko i wyłącznie w formie pisemnej, w języku polskim. 

5) Oferta musi być sporządzona w sposób trwały (np. na komputerze, długopisem lub 

nieścieralnym atramentem). 

6) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

7) W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych 

(KRS lub CEDIG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

8) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

9) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie 

pieczątki), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

10) Cena musi być podana w złotych polskich oraz podana do dwóch miejsc po przecinku. Oferta 

musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków. 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę 

punktów, jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać budżet  Zamawiającego. W 

przypadku, gdy oferty kilku Oferentów uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający 

może wezwać Oferentów, których oferty uzyskały taką samą liczbę punktów do przedstawienia 

dodatkowych ofert w zakresie oferowanej ceny. 

12) Informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać w Lokalnej Grupie Działania 

„Białe Ługi”, Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce, tel. 41 307 26 44 oraz w Lokalnym Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie, ul. Sudecka 9, 28-200 Staszów, tel. 15 813 03 03. 

 

VIII. Wymagane dokumenty 

 

1. Formularz ofertowy - wzór stanowi zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oświadczenie o braku powiązania kapitałowego lub osobowego z Zamawiającym wzór 

stanowi zał. nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych 

dokumentów. 

4. Oświadczenie o doświadczeniu – wzór stanowi  zał.  nr 3 do zapytania ofertowego. 

5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje. 

 

 

IX. Termin i miejsce składania ofert 

 

Oferty należy składać nie później niż do dnia:  30 listopada 2018r. do godz. 15:00. 

Miejsce składania ofert  Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie, ul. Sudecka 

9, 28-200 Staszów.  
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Koperta powinna być zaadresowana – nazwa i adres Zamawiającego oraz posiadać następujące 

oznaczenie: „Oferta na świadczenie usługi księgowej w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”. 

Nie otwierać przed dniem 30 listopada 2018r. przed godz. 15:00”. 

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową/kurierską. Za datę wpływu uznaje się dzień i 

godzinę wpływu do Beneficjenta (nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego). 

Oferty można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00. 

 

 

X. Informacje dodatkowe 

1. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zapytania ofertowego i nie udzielenia 

zamówienia. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

2. Oświadczenie o braku powiązania kapitałowego lub osobowego z Zamawiającym - Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego 

3. Oświadczenie o doświadczeniu – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….. 
    (podpis osoby upoważnionej) 

 

 


