Warszawa 2017-09-13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Sporządzenie opinii z zakresu rachunkowości.
Opis przedmiotu zamówienia:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. (dalej: MPO lub Zamawiający)
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sporządzenie opinii z zakresu
rachunkowości, dotyczącej stwierdzenia, czy budynki i budowle posadowione na nieruchomości
położonej w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 4 na dzień 5 grudnia 1990 r., zostały sfinansowane
ze środków własnych przedsiębiorstwa pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st.
Warszawie.
Przedmiotowa opinia jest niezbędna na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie
stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego na podstawie art. 200 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, w odniesieniu do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego
4, składającej się z działek o nr ew. 49/4, 49/5, 49/6, 58/3, 58/4, 49/1, 58/5, 58/1, 58/2, 49/7 z obrębu
2-11-15. Z ustaleń wynika, że w dniu 5 grudnia 1990 r. na terenie nieruchomości położonych było 11
budynków.
W celu realizacji zlecenia, wykonawca zobowiązany będzie do samodzielnego skompletowania i
weryfikacji niezbędnych materiałów, będących w posiadaniu m. in. Zamawiającego, Biura Mienia
Miasta i Skarbu Państwa oraz Archiwum Państwowego w Warszawie.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu opinii w wersji papierowej (2
egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej.
W ofercie prosimy o podanie wysokości oczekiwanego wynagrodzenia netto oraz terminu wykonania
usługi.
Warunki wymagane od Wykonawcy:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, potwierdzone wpisem na listę biegłych rewidentów,
b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, polegającego na wykonaniu w/w usługi,
c) dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Wymagane dokumenty:
a) wykaz dokonywanych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 usług polegających na sporządzeniu
opinii z zakresu rachunkowości, wraz z podaniem przedmiotu opinii, dat ich wykonania i odbiorców
oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie np.
referencje,
b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca sporządził co najmniej jedną opinię z zakresu

rachunkowości na potrzeby postępowania toczącego się na podstawie art. 200 ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana
należycie np. referencje,
c) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia,
d) aktualny na dzień składania oferty wydruk odpowiadający aktualnemu odpisowi z właściwego
rejestru lub aktualny na dzień składania oferty wydruk odpowiadający zaświadczeniu z ewidencji
działalności gospodarczej, o ile wykonawca prowadzi działalność gospodarczą,
e) opłaconą polisę ubezpieczeniową, w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2017-09-29 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Magdalena Rusak
Tel. kontaktowy: (22) 39 10 192
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: magdalena.rusak@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. 16
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
- cena – 60%
- doświadczenie – 20%
- termin wykonania umowy – 20%

Zapraszamy do składania ofert.

