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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/09/2020/MB z dn. 8.09.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
świadczenie usług księgowych na rzecz Fundacji WWF Polska
I.

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został określony w załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego.
Kod CPV: 79211000-6 Usługi księgowe

II.

Dopuszczalność części zamówienia

1)
Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających.
2)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3)
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
II. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający przewiduje podjęcie czynności zgodnie z ustalonym harmonogramem na wdrożenie nie
później niż 1 styczeń 2021 oraz na prowadzenie ksiąg nie później niż 1 luty 2021 r. na czas nieokreślony.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Wykonawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22), („Ustawa o rachunkowości”).
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca załączony do oferty wyciąg z
właściwego rejestru (CEIDG lub KRS);
2) Wykonawca posiada pełną zdolność do czynności prawnych; Na potwierdzenie spełniania tego
warunku wykonawca złoży oświadczenie w treści Oferty;
3) Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie, świadczył przez okres co najmniej jednego roku, usługę
obsługi księgowej lub, w wypadku usług niezakończonych w terminie składania ofert, świadczy
od co najmniej jednego roku, usługę obsługi księgowej, pełnej księgowości fundacji lub innych
podmiotów z III sektora posiadających status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18);z budżetem nie mniejszym niż
1 000 000 zł.
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4) Skieruje do wyłącznej realizacji zamówienia minimum 2 osoby, które:
a)
nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za
przestępstwa określone w rozdziale 9 Ustawy o rachunkowości; Na dowód
spełniania tego warunku wykonawca złoży wraz z ofertą Oświadczenie o
niekaralności w zakresie określonym w art. 76a ust. 3 pkt 2 ustawy o
rachunkowości;
b)
posiadają doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości fundacji lub innych
podmiotów z sektora trzeciego tzn. co najmniej jedna z tych osób prowadziła
księgowość fundacji lub podmiotu z sektora trzeciego z budżetem rocznym co
najmniej 1 000 000 zł przez okres co najmniej dwóch lat. Zamawiający wymaga
aby wskazana w ofercie osoba była osobą dedykowaną do realizacji zamówienia
na rzecz Zamawiającego. Na potwierdzenie spełniania warunku przez osobę
dedykowaną do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia przez
Wykonawcę poświadczenia należytego wykonania usług księgowych (referencji)
dla fundacji lub podmiotu sektora trzeciego i dołączenie go do oferty Wykonawcy,
potwierdzających świadczenie w.w. usług księgowych fundacji lub podmiotu z
sektora trzeciego z budżetem rocznym co najmniej 1 000 000 zł przez okres co
najmniej dwóch lat.
W przypadku gdy Wykonawca nie będzie w stanie pozyskać takich referencji do
terminu składania ofert winien do oferty dołączyć oświadczenie potwierdzające
spełnianie tego warunku oraz uprawdopodobnić iż nie był w stanie pozyskać w.w.
referencji.
c)
znają i mają doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania Symfonia, przez
okres co najmniej 2 lat.
5) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
na kwotę nie niższą niż 2 000 000 zł oraz zobowiązują się do jej utrzymywania przez cały okres
obowiązywania umowy
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia” na podstawie Formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego wraz z ofertą (według
wzoru stanowiącego załączniki do niniejszego zapytania).
2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień lub uzupełnień jeżeli nie naruszy to
konkurencyjności.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej. Składając ofertę, Wykonawca
musi przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w zapytaniu ofertowym.
2) Oferta wraz z oświadczeniami, musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (czytelne imię i nazwisko, bądź pieczątka imienna z
podpisem nieczytelnym). W przypadku składania podpisu przez pełnomocnika dodatkowo należy
złożyć dokument pełnomocnictwa.
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3) Zamawiający dopuszcza skany ofert lub oferty podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4) Podana w ofercie kwota musi być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto z uwzględnieniem
podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego zapytania ofertowego .
5) Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

V. Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Formularz ofertowy.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
Wyciąg z CEIDG lub KRS;
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
Oświadczenie o niekaralności;
Poświadczony za zgodność z oryginałem odpis polisy OC wykonawcy;
Poświadczenia należytego wykonania, referencje i inne dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

VI. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
1) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny, która będzie podstawą
do wyboru jednej oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w treści
zapytania ofertowego.
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria ceny i doświadczenia z
uwzględnieniem następujących wag:
Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Cena za ryczałt [C]

40 %

Maksymalna liczba punktów,
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium
40 punktów

Doświadczenie osób
skierowanych do realizacji
zamówienia [D]

52%

52 punktów

Cena za wdrożenie [W]

8%

8 punktów

3) Zasady oceny kryterium "Cena za ryczałt" [C].
Oferta w ramach tego kryterium zostanie oceniona według wzoru:
𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
x
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

40 pkt
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gdzie:
CA
CminA
CoA

– wartość punktowa ocenianego kryterium
– najniższa cena ze złożonych ofert
– cena ocenianej oferty

4) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia" [D].
Sposób oceny: za każde 12 miesięcy prowadzenia księgowości fundacji lub podmiotu
z sektora III przez jedną osobę, ponad wymagane minimum (dwa lata), zamawiający przyzna
13 pkt, jednak łącznie nie więcej niż 52 pkt
5) Zasady oceny kryterium " Cena za wdrożenie” [W].
Oferta w ramach tego kryterium zostanie oceniona według wzoru:
𝐶𝐶𝑎𝑎 (𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤) =
gdzie:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤)𝐴𝐴
x
𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤)𝐴𝐴

8 pkt

CA (wdr)

– wartość punktowa kryterium: Cena za wdrożenie

Cmin (wdr)A

– najniższa cena za wdrożenie ze złożonych ofert

Co (wdr)A
– cena ocenianej oferty za wdrożenie
6) Ostateczna ocena punktowa oferty.
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.
7) Zamawiający zastrzega możliwość opracowania na podstawie wskazanych wyżej kryteriów listy
rankingowej wykonawców, maksimum 3, których zaprosi do negocjacji.
Przedmiotem negocjacji mogą być:
•
•

metodyka pracy
cena

W wyniku przeprowadzonych negocjacji Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zaoferuje
najkorzystniejszy bilans ceny i kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia to jest przedstawi
najkorzystniejszy zakres zamówienia oraz najciekawszą, odpowiadającą potrzebom Zamawiającego
metodykę pracy w stosunku do zaproponowanej ceny.
VII. Sposób i termin złożenia ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: office@dabska.legal w terminie do dnia
28 września 2020 r. do godziny 10:00.
Wiadomość wraz z ofertą musi zawierać oznaczenie: „OFERTA – OBSŁUGA KSIĘGOWA”
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VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Monika Bartosińska; tel. 785 881 511; e-mail: mbartosinska@wwf.pl
IX. Uwagi końcowe
1. Zamawiający poinformuje na życzenie Wykonawcy o wynikach postępowania, natomiast
z wybranym Wykonawcą zostanie ustalony termin podpisania Umowy.
2. Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
X. Zmiany umowy
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na warunkach określonych w załączniku - Istotne
postanowienia umowy.
XI. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:
Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2

Wzór formularza oferty

Załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 5

Oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 6

Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 7

Istotne postanowienia umowy

