Chorzów: 07.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. (dalej: „Spółka”) zwraca się z prośbą o złożenie oferty w przedmiocie przeprowadzenia
badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej IZOBLOK za lata obrotowe 2018/2019 oraz 2019/2020
wraz z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy.
Zamawiający:
IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie (kod pocztowy 41-503), przy ulicy Kluczborska 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000388347, NIP 626 249 10 48; Regon 276099042; wysokość kapitału zakładowego: 12.670.000,00 zł,
www.izoblok.pl
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:


badanie jednostkowego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. za rok obrotowy od dnia 01.05.2018 r. do dnia
30.04.2019 r. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,



badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za rok obrotowy od dnia
01.05.2018

r.

do

dnia

30.04.2019

r.

sporządzonego

zgodnie

z

Międzynarodowymi

Standardami

Sprawozdawczości Finansowej;


przegląd jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. za okres od dnia 01.05.2018 r.
do dnia 31.10.2018 r. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej,



przegląd skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od
dnia 01.05.2018 r. do dnia 31.10.2018 r., sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej.



badanie jednostkowego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. za rok obrotowy od dnia 01.05.2019 r. do dnia
30.04.2020 r. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,



badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za rok obrotowy od dnia
01.05.2019

r.

do

dnia

30.04.2020

r.

sporządzonego

zgodnie

z

Międzynarodowymi

Standardami

Sprawozdawczości Finansowej;


przegląd jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. za okres od dnia 01.05.2019 r.
do dnia 31.10.2020 r. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej,



przegląd skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za okres od
dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.10.2020 r., sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej.

Badanie sprawozdań finansowych powinno być przeprowadzone stosownie do postanowień:


ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z
2017 r. poz. 1089);



Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów;



Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących

ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.
Dane finansowe jednostkowe badanej Spółki za rok obrotowy zakończony 30.04.2018 r.
Kapitał własny w PLN : 116 445 794,34
Kapitał podstawowy w PLN : 12 670 000,00
Suma aktywów i pasywów w PLN : 191 815 451,60
Średnie zatrudnienie w osobach: 246
Dane finansowe skonsolidowane badanej Grupy Kapitałowej IZOBLOK za rok obrotowy zakończony 30.04.2018 r.
Kapitał własny w PLN : 103 707 896,19
Kapitał podstawowy w PLN : 12 670 000,00
Suma aktywów i pasywów w PLN : 216 197 085,43
Średnie zatrudnienie w osobach: 464
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Terminy realizacji sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 30.04.2019 r.:


Przegląd jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. za pierwsze półrocze roku
obrotowego 2018/2019 do dnia 20.01.2019 r.



Przegląd skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za pierwsze
półrocze roku obrotowego 2018/2019 do dnia 20.01.2019 r.



Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. za rok obrotowy 2018/2019 do dnia
20.08.2019 r.



Badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za rok obrotowy
2018/2019 do dnia 20.08.2019 r.

Terminy realizacji sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 30.04.2020 r.:


Przegląd jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. za pierwsze półrocze roku
obrotowego 2019/2020 do dnia 20.01.2020 r.



Przegląd skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za pierwsze
półrocze roku obrotowego 2019/2020 do dnia 20.01.2020 r.



Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. za rok obrotowy 2019/2020 do dnia
20.08.2020 r.



Badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK za rok obrotowy
2019/2020 do dnia 20.08.2020 r.

3. Kryteria oceny ofert
Rada Nadzorcza dokona wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy
Kapitałowej IZOBLOK za rok obrotowy 2018/2019 oraz rok obrotowy 2019/2020, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1.

Oferowana cena netto;

2.

Doświadczenie oferenta w badaniu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań

finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
3.

Doświadczenie oferenta w badaniu sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
4.

Możliwość przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki zależnej z siedzibą na terenie

Niemiec.

1.

4.
Oferta powinna zawierać
Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

2.

Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających

uprawnienia biegłego rewidenta,
3.

Listę przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat badań sprawozdań finansowych jednostek

zainteresowania publicznego
4.

Kserokopię ubezpieczenia do odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,

5.

Proponowany przez oferenta projekt umowy na realizację przedmiotu zamówienia

5. Cena i opis sposobu oceny oferty
Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty zawierające wszystkie dokumenty wymienione w pkt 4. Ofertowana cena (w
walucie PLN) powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do
zrealizowania zamówienia, w tym koszty wszelkich przejazdów.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, w terminie podpisania umowy.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty lub zakończenia
przed terminem postępowania bez podania przyczyny.
Do zapytania ofertowego niestosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pisemne oferty prosimy przesyłać listownie na adres Spółki:
IZOBLOK S.A.
41-503 Chorzów; ul. Legnicka 15
lub na adres poczty elektronicznej: biuro.zarzadu@izoblok.pl
lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej: “Oferta na badanie sprawozdania finansowego IZOBLOK za rok
2018/2019 i 2019/2020” w sekretariacie Spółki (41-503 Chorzów; ul. Legnicka 15)
Termin składania ofert Zamawiający wyznacza na dzień 23.11.2018 do godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty)

Załączniki:
1.

Formularz oferty

Załącznik nr 1 do zapytania

FORMULARZ OFERTY
„Badanie sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. za rok 2018/2019 i 2019/2020”
……………………………….…….
Pieczęć oferenta
…………………………….……….
Nr tel./faxu
………………………….………….
REGON
…………………………….……….
NIP
………………………………………
E-mail
………………………………………
Termin ważności oferty

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
1.

Cena za przegląd jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego wg MSSF za pierwsze półrocze roku
obrotowego 2018/2019 IZOBLOK S.A. - ………………………………………..zł netto (bez podatku VAT);

2.

Cena za przegląd skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego wg MSSF za pierwsze półrocze
roku obrotowego 2018/2019 Grupy Kapitałowej IZOBLOK S.A. - ………………………………………..zł netto (bez
podatku VAT)

3.

Cena za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF za rok obrotowy 2018/2019
IZOBLOK S.A. - ………………………………………..zł netto (bez podatku VAT);

4.

Cena za badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF za rok obrotowy 2018/2019
Grupy Kapitałowej IZOBLOK S.A. - ………………………………………..zł netto (bez podatku VAT)

5.

Cena za przegląd jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego wg MSSF za pierwsze półrocze roku
obrotowego 2019/2020 IZOBLOK S.A. - ………………………………………..zł netto (bez podatku VAT);

6.

Cena za przegląd skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego wg MSSF za pierwsze półrocze
roku obrotowego 2019/2020 Grupy Kapitałowej IZOBLOK S.A. - ………………………………………..zł netto (bez
podatku VAT)

7.

Cena za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF za rok obrotowy 2019/2020
IZOBLOK S.A. - ………………………………………..zł netto (bez podatku VAT);

8.

Cena za badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF za rok obrotowy 2019/2020
Grupy Kapitałowej IZOBLOK S.A. - ………………………………………..zł netto (bez podatku VAT)

Oświadczamy, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia na warunkach
wskazanych w treści zapytania ofertowego
Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do dnia 31.12.2018 r.

…………………………
Data

………………………………………………
podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/ych do
reprezentowania oferenta

