ZAPROSZENIE
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ul. świrki i Wigury 61
02-091 Warszawa

zaprasza do złoŜenia oferty na badanie sprawozdania finansowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 2012 r.
TERMINY:
•

Termin składania ofert

• Termin realizacji zamówienia

- 22.10. 2012 r.
- od dnia zawarcia umowy

do dnia 26 kwietnia 2013 r.
Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem załoŜeń określonych w
załączniku nr 1 wg poniŜszych zasad:
1. Wymaga się, aby oferta została sporządzona na załączonym formularzu (lub
zgodnie z nim), a załączniki ułoŜone w kolejności podanej w formularzu –
załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Wymagane jest, aby treść oferty została przygotowana jednoznacznie i nie
przedstawiała propozycji alternatywnych.
3. Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim
i napisane czytelnie.
4. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich oraz
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Do porównania
ofert będzie brana pod uwagę cena brutto.
5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta
6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone przez oferenta powinny być opatrzone
datą, nazwą, pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej, która zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego
rejestru lub ewidencji, moŜe skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu
oferenta.
7. KaŜdy załączony do oferty dokument winien być przedłoŜony w formie
oryginału, bądź kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę
(osoby) umocowaną.
8. Ewentualne poprawki powinny być opatrzone podpisem oferenta.
Prosimy o złoŜenie swoich ofert w poniŜszy sposób:
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
pok.402
ul. świrki i Wigury 61
02-091 Warszawa
i zatytułować; „Badanie sprawozdania finansowego Warszawskiego
Medycznego za 2012r.”
Na kopercie naleŜy umieścić nazwę i adres oferenta.

Uniwersytetu
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W celu potwierdzenia, Ŝe oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia Warszawski Uniwersytet
Medyczny wymaga, aby zainteresowani złoŜeniem ofert dołączyli do oferty załączniki
wymienione w formularzu oferty (załącznik nr 2).

SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW
Zamawiający oceni złoŜone oferty
pod względem spełnienia warunków
wymaganych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny określonych w niniejszym
zaproszeniu, a następnie zgodnie ze STATUTEM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO SENAT UCZELNI dokona wyboru oferty spośród nieodrzuconych ofert.
Oferenci zostają związani ofertą przez 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Uwaga: oferty złoŜone po terminie będą zwrócone Oferentowi bez otwierania.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA.
Po podjęciu uchwały przez Senat Uczelni o wyborze oferty wszyscy oferenci zostaną
powiadomieni o wyniku postępowania. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa,
której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
Zamawiający dopuszcza złoŜenie przez Oferenta propozycji zmian do umowy, które
mogą zostać wprowadzone do umowy przez zamawiającego pod warunkiem, iŜ nie
naruszają istotnych postanowień wzoru umowy.
Integralną częścią Zaproszenia jest:
zał. nr 1 – ZałoŜenia do oferty na badanie sprawozdania finansowego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego za 2012 r.
zał. nr 2 – Formularz oferty dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zał. nr 3 – Wzór umowy
zał. nr 4 – Oświadczenie spełnienia warunków do wyraŜenia bezstronnej i niezaleŜnej opinii o
sprawozdaniu finansowym wymaganym art. 56 ust 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
oraz o nadzorze publicznym.

Warszawa, dnia ...................................
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