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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia ws wyboru podmiotu uprawnionego do badanie sprawozdań finansowych 

 
 
 
 

(pieczęć Oferenta) 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Zamawiający: 

Operator Gazociągów Przesyłowych  

GAZ-SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4 

02-337 Warszawa 

 

 

Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………….  

adres: ul……………………………………………………                                               nr…………….  

Kod ………………..                                                              miasto……………………. 

nr telefonu……………………………………. Nr faksu…………………………….. 

NIP……………………………………………… 

REGON………………………………………… 

 

oraz odpowiadając  na zaproszenie do składania ofert zawarte w Ogłoszeniu z dnia 

....................... opublikowanym w „………..” 

 

my niżej podpisani: 

 

1……………………………………………………… 

2…………………………………………………….. 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na realizację Zamówienia na badanie jednostkowych sprawozdań finansowych 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA (Spółka) oraz skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych utworzonej przez tę Spółkę grupy kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2019 

r. - 31.12.2019 r. oraz kolejny rok obrotowy. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się Ogłoszeniem i uznajemy się za związanych określonymi w nim 

postanowieniami i zasadami Postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu Zamówienia za ryczałtową łączną cenę netto (bez VAT) w 

kwocie: ....................PLN  (słownie: .....................................) przy czym: 

 Cena netto za badanie sprawozdania jednostkowego za 2019r. 

wynosi………………………..PLN, 

 Cena netto za badanie sprawozdania jednostkowego za kolejny rok obrotowy  
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wynosi …………………………PLN, 

(łącznie dwa sprawozdania jednostkowe i opcja w każdym z dwóch lat obrotowych 

odrębnie po jednym badaniu śródrocznym), 

 Cena netto za badanie sprawozdania  skonsolidowanego za 2019r  

wynosi……………………….. PLN, 

 Cena netto za badanie sprawozdania skonsolidowanego za kolejny rok obrotowy 

wynosi ………………………. PLN 

( łącznie dwa sprawozdania skonsolidowane) 

4. OFERUJEMY również, na warunkach wskazanych w Ogłoszeniu ryczałtową cenę netto (bez VAT) za 

badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Polskiego LNG SA z siedzibą w Świnoujściu przy 

ul. Fińskiej 7 (spółka zależna Zamawiającego) w kwocie:  

a. Za 2019 r ………………………………….PLN  

b. Za kolejny rok obrotowy ……………………….PLN 

i zobowiązujemy się do zapewnienia, by badanie w spółce zależnej było przeprowadzone przez 

innego niż u Zamawiającego biegłego rewidenta. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania Zamówienia w terminie wskazanym w pkt.III.10 Ogłoszenia. 

6. OŚWIADCZAMY, że w okresie ostatnich 3 lat zbadaliśmy sprawozdania finansowe ……………..* spółek 

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (szczegółową listę** tych 

podmiotów zawiera  Załącznik nr…… do niniejszej oferty). 

7. OŚWIADCZAMY, że w okresie ostatnich 3 lat zbadaliśmy sprawozdania finansowe ……………..* 

spółek przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo energetyczne 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zmianami (szczegółową listę** tych podmiotów zawiera Załącznik 

nr…… do niniejszej oferty). 

8. OŚWIADCZAMY, że: 

a.  zatrudniamy na stałe ………….……… biegłych rewidentów; 

b. posiadamy/ nie posiadamy*** własny zespół doradztwa prawnego i podatkowego. 

9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

10. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą, na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

11. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy komplet nw. dokumentów: 

a. ………………………………………………….., 

b. ………………………………………………….., 

c. ………………………………………………….., 
* podać ilość pozycji z listy  
** lista podmiotów, które się nie powtarzają 
*** niepotrzebne skreślić 
 

............................. dnia .......................2019 r.             
        ………..................................................................................... 

 (podpisy i  pieczątki 
uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 


