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Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r.

STRONA INTERNETOWA
ZAMAWIAJĄCEGO

Wybór najkorzystniejszej oferty
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na badanie
sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. Spółki: Aplikacje
Krytyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87 (00-805) oraz
sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania o tym, czy sprawozdanie finansowe jest
prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik
finansowy badanej spółki (postępowanie nr AKMF/DZ/REG/ZO/09/5).
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.
Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca POL-TAX 2 Sp. z o.o. ul. Bora Komorowskiego 56c
lok. 91, 03-982 Warszawa, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, co przedstawia poniższa
tabela:
POL-TAX 2
Sp. z o.o.
ul. Bora
Komorowskiego
56c lok. 91, 03-982
Warszawa

PUNKTACJA 1) za znajomość przez delegowanych do realizacji
zamówienia biegłych rewidentów zagadnień związanych z
funkcjonowaniem spółek celowych tworzonych przez Skarb
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także
spółek tworzonych w ramach partnerstwa publiczno –
prywatnego, oceniana wg punktów od 0 do maksymalnie 10
(1 punkt za każdy udokumentowany przypadek współpracy
biegłego rewidenta z podmiotem o statusie spółki celowej
Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub
utworzonej w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego,
np. referencje, faktura, protokół odbioru prac, umowy
zanonimizowane o dane finansowe lub dane wrażliwe)

4,00

FINANS-SERVIS
Zespół Doradców
FinansowoKsięgowych
Sp. z o.o. Grupa
Finanse-Servis
ul. Płocka 17/13,
01-231 Warszawa
1,00
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PUNKTACJA 2) Cena ryczałtowa netto za cały okres (2018),
oceniana wg punktów od 0 do maksymalnie 30, 30 punktów
za najniższą cenę oraz od 1 do maksymalnie 29 punktów za
oferty zawierające cenę wyższą od najniższej
PUNKTACJA 3) Doświadczenie przez delegowanych do
realizacji zamówienia biegłych rewidentów w badaniu
sprawozdań finansowych podmiotów z ostatnich 3 lat,
oceniane wg punktów od 0 do maksymalnie 10 (1 punkt za
każde udokumentowane 5 podmiotów przez którekolwiek z
biegłych, np. referencje, faktura, protokół odbioru prac,
umowy zanonimizowane o dane finansowe lub dane
wrażliwe).
PUNKTACJA CAŁKOWITA

30,00

25,60

4,00

5,80

38,00

32,40
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