
 
Wrocław, 14-12.2017 r.  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 – 2017 z dnia 14-12-2017 r. 

na 
OBSŁUGĘ KSIĘGOWO-FINANSOWĄ i KADROWO-PŁACOWĄ 

 
Zapytanie ofertowe dotyczy usługi - obsługa księgowo-finansowa i kadrowo-płacowa spółki Biovetika 
Sp. z o.o., która realizuje projekt „Innowacyjna technologia produkcji szczepionek LPS skierowanych 
przeciwko bakteriom gram-ujemnym”. Spółka powstała w ramach realizacji projektu PO IR priorytet I 
Wsparcie Prowadzenia B+R przez Przedsiębiorstwa (PO IR 01.03.01-00-0020/16),  
 
Nazwa i dane Zamawiającego: 
Biovetika Sp. z o.o. 
ul. Weigla 12 
53-114 Wrocław 
NIP : 8992834622, KRS : 0000706718 
Jest to nowo powstałe przedsiębiorstwo typu start-up, które będzie prowadzić badania B+R w 
obszarze medycyny weterynaryjnej. 
 
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 
Obsługa księgowo-finansowa oraz kadrowo-płacowa 
 
Kategoria ogłoszenia: 
Usługi 
 
Przedmiot Zamówienia: 
 
Kod CPV: 79200000-6 
 
Nazwa kodu CPV: 
Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe 
 
Miejsce realizacji zamówienia: 
Województwo: dolnośląskie Powiat: wrocławski Miejscowość: Wrocław 
 
Termin ważności oferty : 30 dni 
Termin składania oferty : 18-12-2017 do godziny 12:00, 
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia : 20-12-2017 r. 
Okres realizacji : 20.12.2017 - 31.12.2019 
 
Miejsce i sposób składania ofert: 
Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail, w pliku zabezpieczonym 
przed edycją pdf. Oferta w tytule wiadomości powinna zawierać numer 1-2017. Dostawca przed 
upływem terminu składania ofert ma prawo wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert. 
 
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: 
a.laskowska@biovetika.com 
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 
Anna Laskowska, tel.+48 602616140 
 
  



Podstawowe informacje o Biovetika Sp. z o.o. : 
- Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę – 2 (1 od 15 grudnia 2017 r., 1 od 1 stycznia 
2018 r.)  
- Liczba osób zatrudnionych na umowę o dzieło lub zlecenie – 1 osoba (od 1 stycznia 2018 r) 
- Średnia miesięczna liczba dokumentów zakupu – 20 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej dla spółki 
Biovetika Sp. z o.o 
Usługa obejmować będzie w szczególności  
 
PARAMETRY WYMAGANE 
Firma musi posiadać siedzibę lub oddział we Wrocławiu. W ofercie wymagany jest wrocławski adres 
siedziby. 
 
PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ 

1. uzupełnienie formalności związanych z rozpoczęciem działalności spółki, m.in. opracowanie 
planu kont, zgłoszenie do ZUS, inne wymagane czynności. 

2. księgowanie dokumentów po analizie merytoryczno-formalnej, prowadzenie rejestrów VAT, 
3. sporządzanie deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych, 

zestawień do rozliczeń finansowych do raportów dla funduszu i inwestora,  
4. udział w kontrolach, m.in. ZUS, US i innych, udział przy badaniu przez biegłego rewidenta 
5. występowanie w imieniu Zlecającego przed organami podatkowymi i kontrolnymi w sprawach 

dotyczących ewidencji księgowej, 
6. bieżące informowanie o stanie prawnym, objaśnianie kwestii podatkowych i 

dokumentacyjnych 
7. rozliczanie VAT w celu utrzymania płynności finansowej Spółki, 
8. stały i bezpieczny dostęp on-line do informacji finansowych Spółki, możliwość samodzielnego 

tworzenia raportów i analiz na podstawie bieżących danych z systemu księgowego, 
9. sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych obejmujących wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje podatkową 
rozpoczynając od grudnia 2017 r.  
 

 
PROWADZENIE OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ 

1. zakładanie akt osobowych pracowników, ich aktualizacja i uzupełnianie oraz przygotowanie 
akt do archiwizacji, 

2. wyliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac pracowników i osób zatrudnionych w ramach 
umów cywilno-prawnych 

3. wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz innych przewidzianych prawem dla 
pracowników, wystawianiem świadectw pracy, 

4. prowadzenie ewidencji wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych dla potrzeb wyliczenia 
podatku dochodowego od osób fizycznych, 

5. bieżące zgłaszanie i usuwanie z rejestru pracowników i wykonawców umów cywilno-prawnych 
do/z ZUS, 

6. sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS, 
7. sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na 

podatek dochodowy od osób fizycznych,  
8. sporządzanie korekt rozliczeniowych ZUS i innych dokumentów na życzenie ZUS 

 
PARAMETRY OCENIANE : 

 
1. Udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie  w rozliczaniu dotacji ( konkursy NCBiR), 
2. Świadczenie usług księgowych dla firm z branży bio-med., chemia lub technologia. Do oferty 

należy dołączyć dwie rekomendacje.  
 

  



II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. 

 
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć ofertę cenową z wykazem 

wszystkich oferowanych usług, dokumenty potwierdzające doświadczenie w rozliczaniu dotacji 
oraz dwie rekomendacje od obsługiwanych firm.  

 
 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferent powinna być sporządzona w języku polskim 
2. Oferta musi być w formacie pdf i zawierać  

- nazwę Oferenta, dane kontaktowe. 
- posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych 
mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty). 
- zawierać cenę netto i brutto, 
- zawierać opis usługi, 
- zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części I, 
- powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 1-2017. 

 
IV. OCENA OFERTY 
 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Kryteria oceny ofert:  

1. cena – 80%,  
2. co najmniej 3 lata doświadczenia w rozliczaniu dotacji – 10% 
3. świadczenie usług księgowych dla firm z branży bio-med., chemia lub technologia. Do oferty 

należy dołączyć dwie rekomendacje. – 10% 
 
Do porównania ofert będzie brana cena brutto. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana ta z 
najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną w następujący sposób : 

1. C = cena najniższa/cena oferowana x 80 
2. udokumentowane co najmniej 3 lata doświadczenia w rozliczaniu dotacji  

TAK – 10 
NIE – 0 

3. świadczenie usług księgowych dla firm z branży bio-med., chemia lub technologia 
potwierdzone 2 rekomendacjami 
TAK – 10 
NIE – 0 
 

 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-
mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie. 
 
VII. ZAWARCIE UMOWY 
 

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia 
umowy z Zamawiającym w terminie do 20 grudnia 2017 r. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
  



 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą 

mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do 
których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. 

 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie 

odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane 
oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji. 

 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
 
* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 
1)uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 


