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Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

I.!!WARUNKI!OGÓLNE!
1. Dokumenty! sk!adaj"ce# si$# na# Zaproszenie! udost$pniane# s"# przy# za!o%eniu,# %e# informacje#
zawarte#w#tre&ci# dokumentów# b$d"# wykorzystane# wy!"cznie# do#przygotowania#odpowiedzi.!
2. Oferentem# jest# podmiot# sk!adaj"cy# ofert$#w#odpowiedzi# na#Zaproszenie.!
3. Oferent! powinien! zapozna'#si$# ze# wszystkimi# informacjami! zawartymi! w! Zaproszeniu! w! celu!
prawid!owego# przygotowania#oferty.!
4. Za# dostarczenie# oferty# niekompletnej# lub# nie# w# pe!ni# odpowiadaj"cej# warunkom# okre&lonym#
w!Zaproszeniu#pe!ne# ryzyko,#w!"cznie#z#odrzuceniem#oferty,# ponosi# Oferent.!
5. Wszystkie! koszty! zwi"zane#z#przygotowaniem#i#dostarczeniem# oferty#ponosi# Oferent.!
6. Zamawiaj"cy# zastrzega# mo%liwo&'# doprecyzowania# przedmiotu# zapytania# w# czasie# trwania#
post$powania! przetargowego.!
7. Zamawiaj"cy#nie# b$dzie# zwraca!#ofert#odrzuconych#lub# tych,#które# nie# zosta!y#wybrane.!
8. Otwarcie#ofert#nast$puje# bez#udzia!u#Oferentów.!
9. Zamawiaj"cy#zastrzega#sobie# prawo# do# wy!"czenia# którejkolwiek# cz$&ci# zamówienia# z#umowy,#
je%eli# uzna#to#za#stosowne# przy#zachowaniu#warunków# zaproponowanych#w#ofercie.!
10. Przez! poj(cie! Grupy! PZU! nale)y! rozumie*! jednostki! zale)ne! od! Powszechnego! Zak+adu!
Ubezpiecze,! SA! -„PZU! SA”/! w! rozumieniu! MSSF! 10! oraz! Towarzystwo! Ubezpiecze,!
Wzajemnych!Polski!Zak+ad!Ubezpiecze,!Wzajemnych!-„TUW!PZUW”/.!
11. Zamawiaj2cy!nie!dopuszcza!sk+adania!ofert!cz(3ciowych!oraz!nie!dopuszcza! sk+adania!ofert!
wariantowych.!
12. Zamawiaj2cy!zastrzega!osobiste!wykonanie! zamówienia!przez! Oferenta.! !
13. Nie!dopuszcza! si(!mo)liwo3ci!wykonania!zamówienia!poprzez! badanie!wspólne4! okre3lone!
w!art.!85-86!Ustawy!z!dnia!11!maja!2017!roku!o!bieg+ych!rewidentach,!firmach!audytorskich!
oraz!nadzorze! publicznym.!
14. Dopuszcza! si(!mo)liwo3*!wykonania! zamówienia!przez! konsorcjum! Oferentów.!
15. Zamawiaj"cy#zastrzega,#%e:!
1) ma#prawo#nie#dokona'# wyboru#oferty,!
2) ma#prawo#odwo!a'# post$powanie# na#ka%dym#jego# etapie# bez# wyboru#którejkolwiek# z#ofert#
bez!podania!przyczyny,!do!momentu! zawarcia!umowy,!
3) ma#prawo#zmieni'#Zaproszenie#do#z!o%enia#oferty,#w#szczególno&ci# specyfikacj$# przedmiotu#
zakupu,#przed#terminem# sk!adania#ofert,!
4) ma! prawo! doprecyzowania# przedmiotu# zakupu# po# z!o%eniu# ofert# –! w! przypadku,! gdy!
zaistnieje# taka# konieczno&'# –! w# zakresie,# który# nie# spowoduje# zmiany# przedmiotu#
post$powania# przetargowego,# pod# warunkiem# zwrócenia# si$# na# pi&mie# do# Oferentów,!
którzy# z!o%yli# oferty# niepodlegaj"ce! odrzuceniu,! o# z!o%enie# ofert! zweryfikowanych! w! tym!
zakresie,!
5) ma#prawo#nie#dokona'# wyboru#oferty#z#najni%sz"#cen",!
z# powy%szych# tytu!ów# nie# przys!uguj"# Oferentowi# w# stosunku# do# Zamawiaj"cego# %adne#
roszczenia.!
16. W#niniejszym# post$powaniu# przetargowym!nie# stosuje# si$# przepisów# ustawy# z#dnia#11#wrze&nia !
2019!r.#Prawo#zamówie(#publicznych.!
17. Zamawiaj"cy#zapewnia#równo&'# konkursow"# wszystkim# Oferentom.!
18. Zamawiaj"cy#zastrzega#sobie# mo%liwo&'# rekomendacji# wi$cej# ni%#jednego# Oferenta!do!zawarcia!
umowy.!
19. Zaproszenie# do#negocjacji#nie# oznacza#dokonania#wyboru# oferty#przez#Zamawiaj"cego.!
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20. Negocjacje# prowadzone# w#ramach#post$powania! przetargowego!oraz!porozumienie! w!zakresie!
wszystkich# postanowie(# umowy# b$d"cych# przedmiotem# negocjacji# nie# skutkuj"# zawarciem#
umowy#)wy!"czenie# art.#72#§#1#Kodeksu# cywilnego*.!
21. Po! dokonaniu! wyboru! firmy!audytorskiej! przez#Rad$# Nadzorcz"#PZU! +ycie# SA! lub# zako(czeniu#
post$powania# bez# dokonania# takiego# wyboru,! Zamawiaj"cy# zawiadamia#Oferentów! o! wyniku!
post$powania.!

II.!ZAMAWIAJ%CY!
PZU!#ycie!SA! w!imieniu!Rady!Nadzorczej!Powszechnego! Zak+adu! Ubezpiecze,!na!#ycie!SA!
Al.# Jana#Paw!a# II# 24,#00-133!Warszawa,! wpisany! do# Rejestru# Przedsi$biorców# prowadzonego# przez#S"d#
Rejonowy# dla# m.# st.# Warszawy,# XII# Wydzia!# Gospodarczy# Krajowego# Rejestru# S"dowego# pod# nr# KRS#
0000030211,! NIP! 527-020-60-56,# wysoko&'# kapita!u! zak!adowego! 295.000.000,00# z!,# kapita!# zosta!#
wp!acony! w#ca!o&ci.!
zwany!dalej#„Zamawiaj"cym”#lub#„PZU!+ycie”.!

III.!PRZEDMIOT!POST$POWANIA!
1. Przedmiotem# postepowania# jest# wybór# firmy# audytorskiej# na! okres! pi(ciu! lat! obrotowych!
(2024-2028)!z#opcj"#przed!u%enia#umowy#na#dwa!kolejne!lata!obrotowe! (2029-2030),!do:!
1) badania!jednostkowych! sprawozda(#finansowych! PZU# +ycie;!
2) badania#sprawozda(#o#wyp!acalno&ci# i#kondycji# finansowej# PZU# +ycie;!
2. Szczegó!owy# opis# przedmiotu# post$powania# wraz#z#wymogami#stawianymi# Oferentom# zawarty#
zosta!#w#za!"czniku#nr#3!do!Zaproszenia.! !
3. Podstawowe! informacje!o!PZU! +ycie#zosta!y# zawarte#w#za+2czniku!nr! 5!do!Zaproszenia.!

IV.!PRZEBIEG!POST$POWANIA!
1. Warunkiem# przyj$cia# oferty# w! post$powaniu! jest# posiadanie# wystarczaj"cego# potencja!u# dla#
realizacji# przedmiotu# zamówienia.# Ocena# potencja!u# dokonana# b$dzie# na# podstawie# oferty!
z!o%onej#przez!Oferenta.!
2. W! ramach!post$powania# odb$d"# si$# spotkania# z#Oferentami! w! celu! prezentacji# z!o%onej# oferty#
oraz!omówienia#jej! szczegó!ów,# a#tak%e#przeprowadzenia#negocjacji.! !
3. Wybór!firmy!audytorskiej! zostanie! dokonany# przez#Rad$#Nadzorcz"#PZU!+ycie.! !
4. Wszystkie! informacje! przekazane! przez# Oferentów# mog"#by'# przekazane# do# innych# jednostek#
Grupy#PZU#w#zakresie# dotycz"cym#wyboru#firmy#audytorskiej# dla#tych#jednostek.! !
5. Przekazana#Oferentom#dokumentacja# stanowi# wy!"czn"#w!asno&'# Zamawiaj"cego.#W#przypadku#
przekazania! jej! przez! Zamawiaj"cego# Oferentom,# Zamawiaj"cy# zastrzega# sobie# prawo# do#
za%"dania#jej#zwrotu,#a#Oferent#zobowi"zuje# si$# do#jej#wydania#na#%"danie#Zamawiaj"cego.!
6. Zamawiaj"cy# zastrzega,# %e# Rada! Nadzorcza! PZU! SA! )jednostki# dominuj"cej# PZU# +ycie*# po!
wyborze#bieg!ego# rewidenta! dla!PZU!SA!mo%e#zarekomendowa'!organom#dokonuj"cym#wyboru#
firmy!audytorskiej! w# pozosta!ych# jednostkach! Grupy!PZU! wybór#tej! samej!firmy!audytorskiej! do!
badania#sprawozda(#finansowych# tych#jednostek.! !
7. Nieskorzystanie! przez! PZU# +ycie# z#cz$&ci# przygotowanej! dla! niej! oferty! nie# mo%e# wp!ywa'# na#
wa%no&'#oferty,#ani#na#wysoko&'# cen#us!ug,# z#których#PZU# +ycie!zdecyduje# si$# skorzysta'!oraz!na!
wa%no&'#oferty,#ani#na#wysoko&'# ceny# us!ug#dla#pozosta!ych# jednostek! Grupy!PZU.!
8. Szczegó!owe# warunki# umowy# mog"! podlega'# negocjacjom# pomi$dzy# Zamawiaj"cym! a! firm"#
audytorsk"! wybran"!do#badania#sprawozda(#finansowych.! !
9. Po! dokonaniu! wyboru! firmy! audytorskiej! przez# Rad$# Nadzorcz"# PZU# +ycie,! Zamawiaj"cy#
zawiadamia#Oferentów! o!zako(czeniu# post$powania.! !!!
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10. Zamawiaj"cy# zastrzega# sobie# prawo# swobodnego# wyboru# oferty,# przyj$cia# lub# odrzucenia#
którejkolwiek# z#ofert,# rezygnacji#z#post$powania! lub! odrzucenia!wszystkich! ofert,! w! dowolnym!
czasie,! bez! jakiejkolwiek! odpowiedzialno&ci# wobec# Oferentów,! których# to# dotyczy,# jak# te%# bez#
zobowi"zywania#si$# do#jakiegokolwiek# informowania#o#przyczynach#podj$tej# decyzji.!

V.!OPIS!SPOSOBU!PRZYGOTOWANIA!OFERTY!!
1. Oferta#powinna# by'# sporz"dzona#w# j$zyku# polskim,# przy#u%yciu# no&nika# pisma# nieulegaj"cego!
usuni$ciu# bez#pozostawienia# &ladów.!
2. Ofert$# nale%y#z!o%y'#w!dwóch! oryginalnych! egzemplarzach!w!zamkni(tej!kopercie).!Do! oferty!
nale%y# do!"czy'! pe!n"! ofert$! na# no&niku# elektronicznym! (jeden! no3nik).! Pe!n" #
odpowiedzialno&'# za# ewentualne# rozbie%no&ci# pomi$dzy# dostarczonymi# egzemplarzami# ofert#
)wraz#z#konsekwencj"# odrzucenia#oferty*#ponosi# Oferent.!
3. Kopert$# opatrzon"#adresem#Oferenta#nale%y#oznaczy'#w#nast$puj"cy# sposób:!

!!
Powszechny! Zak+ad!Ubezpiecze,!na!#ycie!Spó+ka! Akcyjna!
Jan!Terlecki!
Biuro!Rachunkowo3ci! –!23!pi(tro4!biurko! nr! 46!
PZU!Park!
00-843!Warszawa,!Rondo! Ignacego!Daszy,skiego!5!!
z!dopiskiem:!
„OFERTA! na!badanie!sprawozda,! finansowych!
–!NIE!OTWIERA6”!
4. Wszystkie!strony! oferty,# w# tym# strony# wszystkich# za!"czników# powinny! by*! zaparafowane !
oraz# kolejno# ponumerowane.# Ca!a# oferta# powinna# by'# zszyta# lub# trwale# po!"czona# w# inny#
sposób,# uniemo%liwiaj"cy# wysuni$cie# si$# którejkolwiek# kartki.!
5. Wszelkie# miejsca#w#ofercie,#w#których#Oferent!naniós!# zmiany,#musz2!by*!podpisane# przez#osob$#
podpisuj"c"# ofert$.!
6. Oferta! musi! by*! parafowana! na# ka%dej# stronie# oraz# podpisana# przez# osob$# lub# osoby#
uprawnione# do#reprezentowania# )je%eli# ta#osoba# lub# osoby# nie# s"# ujawnione# w# KRS,#konieczne#
jest# do!"czenie# pe!nomocnictwa*# Oferenta.! !
7. W!przypadku,!gdy!Oferenta#reprezentuje# pe!nomocnik:!
1)

do# oferty# musi# by'# za!"czone# pe!nomocnictwo# okre&laj"ce# jego# zakres# i# podpisane# przez#
osoby! uprawnione! do!reprezentacji!Oferenta;!

2)

w# przypadku#z!o%enia#kserokopii,# pe!nomocnictwo# musi# by'# potwierdzone# „za#zgodno&'#z#
orygina!em”#przez#mocodawc$#lub#notarialnie.!

8. Oferta#powinna# zawiera':!
1) nazw$#i#siedzib$# Oferenta;!
2) dat$#sporz"dzenia#oferty;!
3) dane# o# osobie# upowa%nionej# do# przeprowadzenia# wszelkich# czynno&ci# zwi"zanych# ze#
z!o%on"#ofert";!
4) propozycje! cenowe! (wraz!z!ilo&ci"! godzin!zaanga%owania#przedstawicieli# firm#audytorskich#
wg! stanowisk,! wysoko&ci"# w!a&ciwych! stawek# godzinowych# lub# przedzia!em! kwot! stawek!
godzinowych! wg! stanowisk! oraz#wyró%nieniem# dodatkowych# prac,# które# audytor# móg!by#
przeprowadzi'*#w#formacie#okre&lonym# w#za+2czniku!nr! 5!–!za+2cznik!ten!powinien! zosta*!
przekazany! tak)e! w! wersji!elektronicznej! w! formacie! MS! Excel! (forma!edytowalna,! na!
no&niku# elektronicznym# wraz#ze#skanem# oferty*;!
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5) podstawowe# dane#dotycz"ce# osób#wchodz"cych#w#sk!ad# zespo!u# badaj"cego#sprawozdanie!
finansowe! (imi$# i# nazwisko,# stanowisko,# do&wiadczenie,# informacja# o# posiadanych!
uprawnieniach# bieg!ego# rewidenta# i# innych),# w# tym# wskazanie# kluczowego# bieg!ego#
rewidenta;!
6) informacje#o#wpisie# do#rejestru# bieg!ych# rewidentów# oraz#wpisie# na#list$! firm!audytorskich;!
7) informacj$#o#liczbie#zatrudnionych#na#umow$# o#prac$#bieg!ych# rewidentów;!
8) informacj$#na#temat#do&wiadczenia# w#realizacji#podobnych#projektów# –!wykaz!firm!z!sektora!
ubezpieczeniowego! w! Polsce# i# za# granic",# dla# których# przeprowadzono# badanie!
(obligatoryjny! format!formularza!znajduje#si$# w#za+2czniku! nr! 6!-! za+2cznik! ten! powinien!
zosta*! przekazany! tak)e! w! wersji! elektronicznej! w! formacie! MS! Word! (forma!
edytowalna,# na#no&niku# elektronicznym# wraz#ze#skanem#oferty);!
9) informacje! na!temat! planowanego! sposobu! komunikacji! firmy!audytorskiej! z!PZU# +ycie# w!
trakcie!badania;!
10) informacje#o#procesie# kontroli# jako&ci# badania#w#firmie!audytorskiej;!
11) informacj$,# w# jaki# sposób# Oferent# jest# w# stanie# zagwarantowa'# unikni$cie# konfliktu#
interesów# i#niezale%no&';!
12) informacj$#o#proponowanym# harmonogramie#oraz#zakresie#badania!/#przegl"du!wst$pnego#
(interim)! -!przej$cie# roli#bieg!ego# rewidenta;!
13) informacj$#dotycz"c"#obszarów#wyst$powania# potencjalnych# konfliktów# interesów# z#uwagi#
na#us!ugi# &wiadczone# przez!podmioty! sieci! Oferenta!jednostkom! Grupy!PZU!oraz!wskazanie!
szczegó!owych# dzia!a(#i#harmonogramu#ich#przeprowadzenia,#aby#mo%liwa#by!a#realizacja#
us!ug#okre&lonych# w#Za!"czniku#nr#3;!
14) informacj$# dotycz"c"# procedur,# dzia!a(# i# inicjatyw# po# stronie# Oferenta# maj"cych# na# celu#
zachowanie# stabilno&ci# osobowej# wzgl$dnie# kompetencyjnej# zespo!u# proponowanego# do#
obs!ugi! PZU! +ycie,! w! tym! dotycz"cych# retencji# kluczowych# kompetencji# zespo!u#
dedykowanego# do#obs!ugi! PZU!+ycie! a#tak%e#potencjalnej# rozbudowy#tego#zespo!u.!
9. Pomini$cie# podania# wszystkich! informacji! przewidzianych! w! dokumentacji! ofertowej! lub!
z!o%enie# oferty# odbiegaj"cej# od# wymogów# opisanych# w# Zaproszeniu# mo%e# spowodowa '#
odrzucenie! oferty.!

VI.!INFORMACJE!DOTYCZ%CE!WARUNKÓW!WYMAGANYCH!OD!OFERENTA!
Informacje#o#warunkach,#które#powinien# spe!nia'# Oferent# przyst$puj"cy# do#post$powania,# zawarte#s"#w#
o&wiadczeniu# o#spe!nianiu# warunków,! stanowi"cym# za+2cznik!nr!2!do!Zaproszenia.!

VII.!INFORMACJE!DOTYCZ%CE!DOKUMENTÓW!WYMAGANYCH!OD!OFERENTA!
1. Oferent#zobowi"zany#jest# do!"czy'#do#oferty#)w#formie#za!"czników*#nast$puj"ce# dokumenty:!
1) potwierdzon"# za# zgodno&'# z# orygina!em# kopi$# lub# orygina!# odpisu# z# rejestru#
przedsi$biorców# Krajowego#Rejestru# S"dowego# albo# za&wiadczenie! o! wpisie! do! ewidencji!
dzia!alno&ci# gospodarczej,# je%eli# przepisy# wymagaj"# wpisu# Oferenta! do! rejestru! lub!
zg!oszenia# do# ewidencji# dzia!alno&ci# gospodarczej# albo# odpis# )za&wiadczenie*# z# innego#
w!a&ciwego# dla# Oferenta! rejestru,! ewidencji! lub! listy,! wystawione! nie! wcze3niej! ni)!
3!miesi2ce!przed!terminem!sk+adania!ofert;!
2) sprawozdanie# finansowe# za# ostatni# zako(czony# rok# obrotowy# )bilans,# rachunek# zysków# i#
strat,#rachunek#przep!ywów# pieni$%nych,# zestawienie# zmian#w#kapitale# w!asnym,# informacje#
dodatkowe*;# w# przypadku# braku# obowi"zku# sporz"dzania# któregokolwiek# z# ww.#
dokumentów# nale%y#z!o%y'#stosowne# o&wiadczenie;!
3) sprawozdanie! niezale%nego# bieg!ego# rewidenta# z# badania# sprawozda(# finansowych! (w!
przypadku# obowi"zku# badania# sprawozdania# finansowego*! lub# o&wiadczenie# o# braku#
obowi"zku# badania;!
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4) sprawozdanie# F01# za# ostatni# zako(czony# kwarta!;# w# przypadku# braku# obowi"zku#
sporz"dzania# sprawozdania# F01# nale%y# przed!o%y'# stosowne# o&wiadczenie;# w# przypadku#
braku#obowi"zku# sporz"dzania#sprawozdania#F01#nale%y!przed!o%y'#rachunek#zysków#i#strat#
za#ostatni# kwarta!#w#uj$ciu# narastaj"cym#od#pocz"tku#roku;!
5) aktualne# za&wiadczenie# naczelnika# w!a&ciwego# Urz$du# Skarbowego# potwierdzaj"ce,# %e#
Oferent# nie# zalega# z# op!acaniem# podatków,# lub# za&wiadczenie,# %e# uzyska!# przewidziane!
prawem#zwolnienie,# odroczenie# lub# roz!o%enie#na#raty#zaleg!ych#p!atno&ci,# lub# wstrzymanie#
w#ca!o&ci# wykonania#decyzji# organu#podatkowego,# wystawione# nie# wcze&niej# ni%#3#miesi"ce#
przed#up!ywem# terminu# sk!adania#ofert;!
6) aktualne# za&wiadczenie# z# w!a&ciwego# oddzia!u# Zak!adu# Ubezpiecze(# Spo!ecznych#
potwierdzaj"ce,# %e# Oferent# nie# zalega# z# op!acaniem# op!at# oraz#sk!adek# na# ubezpieczenie#
zdrowotne# i# spo!eczne# lub# za&wiadczenie,# %e# uzyska!# przewidziane# prawem# zwolnienie,#
odroczenie# lub# roz!o%enie# na# raty# zaleg!ych# p!atno&ci,# wystawione# nie# wcze&niej# ni%# 3#
miesi"ce# przed#up!ywem# terminu# sk!adania#ofert;!
7) o&wiadczenie# o#bezwarunkowym! wykupieniu,! w#terminie# poprzedzaj"cym#przyst"pienie# do#
realizacji#umowy#o#badanie# sprawozda(#finansowych,! ubezpieczenia! od# odpowiedzialno&ci#
cywilnej# zgodnie# z# Rozporz"dzeniem# Ministra# Rozwoju# i# Finansów# z# dnia# 7#listopada# 2017#
roku# w# sprawie# obowi"zkowego# ubezpieczenia# odpowiedzialno&ci# cywilnej# firmy#
audytorskiej# z# tytu!u# wykonywania# czynno&ci# rewizji# finansowej! w! innym! zak!adzie#
ubezpiecze(# ni%# nale%"cy# do# Grupy# PZU# w# przypadku# wyboru! oferty! Oferenta! przez!
Zamawiaj"cego;!
8) podpisany# formularz#ofertowy,#wg#wzoru#stanowi"cego# za!"cznik#nr#1!do!Zaproszenia;!
9) podpisane# o&wiadczenie# o#spe!nianiu# warunków,#wg#wzoru#stanowi"cego# za+2cznik!nr!7!do!
Zaproszenia;!
10) podpisane# o&wiadczenie# –! potwierdzenie# za!o%e(# ogólnych# do# Oferty! i! opis! przedmiotu!
post$powania,# wg#wzoru#stanowi"cego# za+2cznik!nr! 3!do!Zaproszenia;!
11) podpisan"# na#ka%dej# ze#stron#ofert$# cenow"#–!w# formacie#okre&lonym# w#za+2czniku!nr! 5!do!
Zaproszenia;!!
12) parafowany# na# ka%dej# ze# stron# i# podpisany# na# ko(cu# wykaz# wa%niejszych# klientów# –! w!
formacie#okre&lonym# w#za+2czniku!nr! 8!do!Zaproszenia;!!
13) podpisane# zobowi"zanie#o#wykonaniu# obowi"zku#informacyjnego,!wg!wzoru!stanowi"cego#
za+2cznik!nr!9!do!Zaproszenia;!
14) podpisane# o&wiadczenie! o# niezale%no&ci! i# spe!nianiu# innych# wymogów,! wg! wzoru!
stanowi"cego# za+2cznik!nr!8!do!Zaproszenia.!
2. Termin! wystawienia!dokumentów! -odpisów! i!za3wiadcze,/! nie! mo)e! by*! d+u)szy! ni)! trzy!
miesi2ce!przed! dniem! z+o)enia! oferty.! W! przypadku! braku! wa)nych! dokumentów! nale)y!
przedstawi*! wnioski! o!wyst2pieniu! do! urz(dów! o! ich!wydanie.! Po!otrzymaniu! aktualnych!
o3wiadcze,!nale)y!je!niezw+ocznie!dostarczy*! Zamawiaj2cemu.!
3. Dokumenty# wymienione# powy%ej# mog"# by'# sk!adane# w# formie# orygina!u# lub# kserokopii#
po&wiadczonej# za# zgodno&'# z# orygina!em# przez# osob$# upowa%nion"# do# reprezentacji#
)po&wiadczenie# na#ka%dej# zapisanej#stronie*.# !
4. Zamawiaj"cy# mo%e# za%"da'! przedstawienia# orygina!u! lub! notarialnie! potwierdzonej! kopii!
dokumentu,! gdy! przedstawiona! przez! Oferenta! kserokopia! dokumentu! jest! nieczytelna ,!
niepe!na# lub# budzi# uzasadnione# w"tpliwo&ci# co#do# jej# prawdziwo&ci,# a#Zamawiaj"cy#nie# mo%e#
tego#sprawdzi'#w#inny# sposób.!
5. Niedo!"czenie# do! oferty# wszystkich# wymienionych# wy%ej# dokumentów# mo%e# by'# podstaw"# do#
odrzucenia#oferty#przez#Zamawiaj"cego.!
6. Za+2czniki!nr! 14!74!:4!7,!8!do#Zaproszenia#stanowi"#wzory#dokumentów,# których#stosowanie# jest#
obowi"zkowe# )nie# nale%y# ich# przepisywa'*.# Do# oferty# nale%y# do!"czy'# wype!nione# i# podpisane#
kserokopie# za!"czników#)formularza#ofertowego#i#o&wiadcze(*# z#Zaproszenia#do#z!o%enia#oferty.!
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VIII.!TERMIN!ZWI%ZANIA!OFERT%!
1. Oferent!pozostaje!zwi2zany!ofert2!od! momentu! jej!z+o)enia!do!dnia!30!czerwca!2023!roku.!
2. W#uzasadnionych# przypadkach,#przed#up!ywem# terminu# zwi"zania#z!o%on"#ofert"#Zamawiaj"cy#
mo%e#zwróci'#si$# do#Oferenta#o#wyra%enie#zgody#na#przed!u%enie# terminu# wa%no&ci#oferty.!
3. Niewyra%enie# przez# Oferenta# zgody# na# przed!u%enie# terminu# wa%no&ci# oferty# powoduje! jej!
odrzucenie.!

IX.!KRYTERIUM!OCENY!OFERT!I!JEGO!ZNACZENIE!
1. Ocena#ofert#b$dzie# dokonana#na#podstawie# nast$puj"cych# kryteriów:!
1)

Ceny;!

2)

Oceny# jako&ciowej! )uwzgl$dniaj"cej! m.! in.! zapewnienie# wystarczaj"cych# zasobów#
osobowych! i! kompetencyjnych! dla# zespo!u# audytowego# w# celu# wykonania# badania;!
do&wiadczenie# w# sektorze# ubezpieczeniowym! w! Polsce! i! w! Europie;! zapewnianie!
do&wiadczonych! zespo!ów! aktuarialnego!oraz#wyceny#aktywów,# spe!niaj"cych! oczekiwania !
PZU! +ycie;! odpowiednie# kompetencje# i# do&wiadczenie# cz!onków# zespo!u# audytowego ;!
zaanga%owanie# ekspertów# w# badanie# w# celu# wsparcia# dla# zespo!u# audytowego# w#
specjalistycznych! obszarach;!poziom#!"cznych#przychodów#firmy#audytorskiej# w#kontek&cie#
zapewnienia# niezale%no&ci# od#PZU# +ycie).!

X.!SPOSÓB!OBLICZANIA!WYNAGRODZENIA!ZA!OFEROWANY!PRZEDMIOT!ZAMÓWIENIA!
1. W!ofercie!cenowej! Oferent#powinien# okre&li'# )zgodnie#z#wzorem#zawartym#w#za+2czniku!nr!5!do!
Zaproszenia)!wynagrodzenie#za#oferowane# us!ugi.!
2. Cena# oferty# powinna# by'# skalkulowana# w# sposób# jednoznaczny# oraz#zawiera'#wszelkie# koszty#
zwi"zane# z# realizacj"# przedmiotu# post$powania# )w# szczególno&ci# koszty# dodatkowe,# które#
powinny# zosta'# wykazane# w# odr$bnej# pozycji*.! Jako# koszty# dodatkowe# nale%y# rozumie'#
uzasadnione# koszty# zwi"zane# z#realizacj"# zlecenia,# takie# jak# koszty# zakwaterowania,# podró%y,!
diet# s!u%bowych,! koszty! telekomunikacji! itp.!
3. Rozliczenia#dotycz"ce# realizacji#przedmiotu# post$powania# opisanego#w#niniejszym! Zaproszeniu!
dokonywane# b$d"#w!z!otych#polskich.!
4. Indeksacja!wynagrodzenia!w!ofercie!-!maj"c#na#uwadze#inflacj$#oraz#znaczny#okres#od#z!o%enia#
oferty#do#rozpocz$cia#zlecenia#proponuje# si$,#aby#ofertowane# wynagrodzenie#by!o#indeksowane. !
Model!indeksacji!jest!nast(puj2cy:!
1) oparty#na#krajowym#&redniorocznym# indeksie# CPI# w#Polsce;! !
2) indeksacja# oparta#na#zmianie#CPI#dla#ka%dego#pe!nego# roku#kalendarzowego# pomi$dzy#dat"#
z!o%enia#oferty#)tj.# w#4Q#2022*#a#pocz"tkiem#roku#&wiadczenia# us!ug;# !
3) czas#obserwacji# CPI# w# celu# okre&lenia,# czy#indeksacja# jest# nale%na#–! stycze(# ka%dego#roku,#
poczynaj"c# od# pierwszego# roku# &wiadczenia# us!ug# –! w# odniesieniu# do# us!ug# badania#
sprawozda(#za#okresy# rozpoczynaj"ce#si$#1#stycznia#tego#roku#–!czyli:!
Ø pierwsza!obserwacja!-!stycze(# 2024#r.#-!dla#us!ug#badania!sprawozdania!finansowego!na!
31!grudnia!2024!r.!(indeksacja#o#zmian$#CPI# w#roku#2023*;!
Ø druga!obserwacja! -! stycze(# 2025#r.#-! dla# us!ug# badania! sprawozdania! finansowego! na!
31!grudnia#2025#r.#)indeksacja#o#skumulowan"# zmian$#CPI# w#latach#202 3-2024);!
Ø kolejne! obserwacje! w!kolejnych! latach!–!analogicznie.!

XI.!MIEJSCE!I!TERMIN!Z"O#ENIA!OFERTY!
1. Ofert$# nale%y# przes!a'# za# po&rednictwem# Poczty! Polskiej,! kuriera! lub# przez# pos!a(ca# za#
potwierdzeniem# dor$czenia#do!Biura#Rachunkowo&ci,# Warszawa!Rondo! Ignacego!Daszy(skiego#
4,!w!terminie! do!dnia!15!grudnia! 2022!roku! do!godz.! 14:00.!
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2. O! terminie! przekazania! oferty! nale)y! poinformowa*! z! wyprzedzeniem! jednego! dnia!
roboczego! -! e-mailem# !"cznie# na# wszystkie# adresy:# jterlecki@pzu.pl! (Jan! Terlecki),!
mwoszczak@pzu.pl! (Marta!Woszczak),!wmerklejn@pzu.pl! (Weronika! Merklejn).!
3. Oferent# mo%e,# przed# up!ywem# terminu# do# sk!adania# ofert,# zmieni'# lub# wycofa'# z!o%on"# przez#
siebie# ofert$.!
4. Powiadomienie# o# zmianie#musi# by'#z!o%one# wed!ug# takich# samych#zasad#jak# sk!adana# oferta#z#
dopiskiem:# „zmiana”.#Ponadto#do#oferty#z#dopiskiem# „zmiana”!musi#zosta'#do!"czony#dokument#
po&wiadczony# za# zgodno&'# z# orygina!em,# okre&laj"cy# osob$/osoby# uprawnion"/e! do!
reprezentacji! Oferenta.#Zmiany#mo%e#dokona'# pe!nomocnik/cy# nale%ycie# umocowany/i#zgodnie#
z!punktem! V.6.!
5. Powiadomienie# o#wycofaniu#oferty#musi#by'#z!o%one#na#pi&mie,!podpisane! przez#osob$#lub#osoby#
uprawnione! do!reprezentowania! Oferenta.!!
6. Oferent#nie# mo%e#wycofa'#oferty# po#up!ywie# terminu# sk!adania#ofert.# !

XII.!TRYB!UDZIELANIA!WYJA;NIE&!W!SPRAWACH!DOTYCZ%CYCH!ZAPROSZENIA !
1. Oferent# mo%e# zwróci'#si$# do# Zamawiaj"cego#o#wyja&nienie# tre&ci# dokumentów# post$powania .#
Zamawiaj"cy#odpowie# na# zapytania,# je%eli# wp!yn"# do# niego# do# dnia! 5! grudnia! 2022! roku! do!
godz.!12:00.!!
2. Dopuszcza! si(! jedynie! zapytania! sk+adane! w! formie! elektronicznej! –! e-mailem! !"cznie# na#
wszystkie! adresy:! jterlecki@pzu.pl! (Jan! Terlecki),! mwoszczak@pzu.pl! (Marta! Woszczak),!
wmerklejn@pzu.pl! (Weronika!Merklejn).!
3. Pytania#powinny# by'#opatrzone#nazw"#stawiaj"cego# je#Oferenta.! !
4. Kopie# odpowiedzi# Zamawiaj"cego# wraz# z# tre&ci"# pytania# zostan"# zamieszczone# na# stronie#
internetowej,! tam,!gdzie!niniejsze! Zaproszenie#do#z!o%enia#oferty.!

XIII.!TRYB!ZMIANY!TRE;CI!DOKUMENTÓW!SK"ADAJ%CYCH!SI$!NA!ZAPROSZENIE!
1. Zamawiaj"cy# w# ka%dym# momencie# przed# terminem# sk!adania# ofert# mo%e# zmodyfikowa'# lub#
uszczegó!owi'# tre&'#dokumentów# sk!adaj"cych#si$# na#Zaproszenie#do#z!o%enia#oferty.!
2. O#ka%dej#zmianie#tre&ci#dokumentów# sk!adaj"cych!si$# na#Zaproszenie#Zamawiaj"cy#poinformuje#
Oferentów# w#formie#pisemnej.!
3. W# przypadku,# gdy# zmiana# powodowa'# b$dzie# konieczno&'# modyfikacji# oferty,# Zamawiaj"cy#
przed!u%y#termin# sk!adania#ofert.!
4. W! przypadku,! gdy# po# z!o%eniu# ofert# zaistnieje# konieczno&'# doprecyzowania! przedmiotu!
zamówienia,# Zamawiaj"cy# mo%e# go# doprecyzowa',# nie# zmieniaj"c# przedmiotu# post$powania !
przetargowego! i# zwróci'# si$# na# pi&mie# do# Oferentów,# którzy# z!o%yli# oferty# niepodlegaj"ce!
odrzuceniu,! o#z!o%enie# doprecyzowanych# ofert#w#tym#zakresie.!

XIV.! WEZWANIE! DO! UZUPE"NIENIA! LUB! WYJA;NIE&,! OMY"KA! RACHUNKOWA! LUB!
PISARSKA!!
1. W# przypadku,# gdy# tre&'# oferty# oraz#z!o%onych# przez# Oferenta# dokumentów# jest# niepe!na,# lub#
zawiera#nie&cis!o&ci# w# stosunku# do# zakresu# wymaganego#w#Zaproszeniu,# Zamawiaj"cy#mo%e#w#
uzasadnionych# przypadkach# zwróci'# si$# do# Oferenta# o# uzupe!nienie# braków# lub# udzielenie#
wyja&nie(# na#pi&mie,# w#wyznaczonym#terminie.# !
2. Zamawiaj"cy#zastrzega#mo%liwo&'# odrzucenia#oferty# zawieraj"cej#braki#bez#wezwania# Oferenta!
do#jej# uzupe!nienia.!
3. Zamawiaj"cy#zastrzega#sobie# prawo#poprawienia# w# tek&cie# oferty# oczywistej# omy!ki# pisarskiej# i#
omy!ki# rachunkowej# w# obliczeniu# ceny,# niezw!ocznie# zawiadamiaj"c#o#tym!e-mailem! Oferenta,!
w!którego# ofercie# wyst"pi!a.# Oferent# ma#prawo#t$# sam"#drog"#wnie&'# zastrze%enia#w#terminie# 3#
dni# roboczych#od# dnia#otrzymania#informacji#od#Zamawiaj"cego.#Po# up!ywie# tego#terminu# brak#
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uwag! ze! strony! Oferenta# traktowany# b$dzie# jako# akceptacja# poprawki.# Je%eli# omy!ka# w#
obliczeniu# ceny# polega# na# b!$dnym# zastosowaniu# przez! Oferenta! stawki! VAT,! Zamawiaj"cy#
zwraca#si$#do#Oferenta#o#poprawienie# b!$du# w#terminie# 3#dni!roboczych.!

XV.!ODRZUCENIE!OFERTY!
1. Oferta#b$dzie# odrzucona,!gdy:!
1)

zaoferowana! us!uga! nie# spe!nia# któregokolwiek# z# wymogów# zawartych# w!niniejszym!
Zaproszeniu;!

2)

oferta#jest# niewa%na#na#podstawie# powszechnie# obowi"zuj"cych# przepisów# prawa;!

3)

z!o%enie# oferty#stanowi# czyn#nieuczciwej# konkurencji# w#rozumieniu#przepisów# o#zwalczaniu#
nieuczciwej! konkurencji;!

4)

oferta#nie# spe!nia# wszystkich# wymogów#okre&lonych# w#Zaproszeniu,#a#Oferent,! wezwany!do!
z!o%enia# wyja&nie(# lub# uzupe!nienia# braków# w# ofercie,# nie# dokona# tego# w!wyznaczonym!
przez#Zamawiaj"cego#terminie;!

5)

Oferent! w! wyznaczonym! terminie! wniesie# zastrze%enia# w# sprawie# poprawienia# omy!ki#
pisarskiej# lub#omy!ki# rachunkowej# lub#nie# z!o%y#korekty# do#oferty.!

2. W!przypadku!odrzucenia!oferty!na!podstawie! ust.! 1,!informacja#o#odrzuceniu#zostanie# przes!ana#
do!Oferenta.!
3. Zamawiaj"cy#zastrzega#sobie# prawo#do#odrzucenia#ofert#z!o%onych#po#terminie# sk!adania# ofert.!
4. Zamawiaj"cy# ma# prawo# odrzucenia# ofert# z!o%onych# w# formie# niezgodnej# z# wymogami#
Zaproszenia# lub# niewystarczaj"co# szczegó!owych# bez# poinformowania# Oferenta! o! przyczynie!
odrzucenia!oferty.!

XVI.! INFORMACJE! NA! TEMAT! UMOWY4! KTÓRA! ZOSTANIE! ZAWARTA! Z! WYBRANYM!
OFERENTEM!
1. Zamawiaj"cy#zastrzega,#%e#mo%e#przedstawi'# w!asny# projekt# umowy.!
2. W#zakres#istotnych# postanowie(# umowy#wchodz":!
1) warunki# p!atno&ci# okre&lone# w# o&wiadczeniu# –! p!atno&'# faktury# b$dzie# nast$powa'# w#
terminie# 30# dni# od# dnia# dor$czenia# Zamawiaj"cemu# orygina!u# prawid!owo# wystawionej#
faktury# VAT,# zgodnej# z#zawart"#umow";# za#dzie(# zap!aty# uwa%any#b$dzie# dzie(# obci"%enia#
rachunku#bankowego# Zamawiaj"cego;!
2) kary!umowne:!
a) je%eli# z# przyczyn,#za#które# wy!"cznej# odpowiedzialno&ci# nie# ponosi# Zamawiaj"cy!lub! nie!
zachodzi#udokumentowany# przypadek# si!y# wy%szej,! nast"pi#opó-nienie# w#realizacji#us!ug,#
Oferent# zap!aci# na# rzecz# Zamawiaj"cego! kar$# umown"# w# wysoko&ci# 0,5# 6# warto&ci!
wynagrodzenia#netto# przys!uguj"cego#za#wykonanie# us!ug#niewykonanych# w#terminie# -!za!
ka%dy#rozpocz$ty#dzie(#opó-nienia,!
b) je%eli# Zamawiaj"cy#poniesie! szkod$# przewy%szaj"c"#wysoko&'# kary#umownej,# mo%e!%"da'#
odszkodowania# do#wysoko&ci# poniesionej# szkody,# !
c) Zamawiaj"cy,#na#co#Oferent# wyra%a#zgod$,#mo%e!dokonywa'# potr"cenia#kary#umownej# z#
wynagrodzenia#p!atnego#na#rzecz#Oferenta,!
d) ca!kowita# odpowiedzialno&'# Oferenta# za# szkod$# spowodowan"# niewykonaniem# lub#
nienale%ytym# wykonaniem# zobowi"za(# wynikaj"cych# z# umowy,# w# tym# z# tytu!u# kar#
umownych# )o# ile# zosta!y# zastrze%one*,#a#tak%e# odpowiedzialno&'# za#szkody# wynikaj"ce# z#
innych# zdarze(# )np.# deliktu*,# które# powsta!y# w# wyniku# dzia!ania# Oferenta# oraz# osób,#
którym# Oferent# powierza# wykonanie# czynno&ci,# niezale%nie# od# sposobu# spowodowania #
szkody# i# podstawy# prawnej# odpowiedzialno&ci,# ograniczona! jest! do! trzykrotnej !
warto3ci!+2cznego!wynagrodzenia! netto!wskazanej! w!umowie,!
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e) ograniczenia#odpowiedzialno&ci# nie#stosuje# si$! do:!
i.

szkód# wyrz"dzonych#przez#zleceniobiorc$# z#winy# umy&lnej# lub# w# wyniku# ra%"cego#
niedbalstwa,!

ii.

szkód# powsta!ych# po# stronie# Zamawiaj"cego,# a# wynikaj"cych# z# wad# prawnych#
dostarczonych#produktów# prac,!

iii.

szkód# powsta!ych# po# stronie# Zamawiaj"cego# w# zwi"zku# z# naruszeniem# przez#
zleceniobiorc$# zasad#przetwarzania#lub#ochrony#danych#osobowych,!

iv.

szkód# powsta!ych# po# stronie# Zamawiaj"cego# w# zwi"zku# z# naruszeniem# przez#
zleceniobiorc$# zobowi"zania#do#zachowania#poufno&ci,! !

v.

wskutek# zdarze(,#za#które# odpowiedzialno&'# nie# mo%e#zosta'#ograniczona#zgodnie#
z!przepisami!prawa.!!!

3. Zamawiaj"cy#zastrzega,#%e#w#trakcie# negocjacji# warunków# umowy# nie# mog"#by'# wprowadzone#
postanowienia# mniej# korzystne# dla#Zamawiaj"cego#ni%#okre&lone! w!Zaproszeniu.!
4. Umowa#zostanie# zawarta#w#dniu#z!o%enia#na#niej# podpisów# przez#obie#strony,# tj.#Zamawiaj"cego#
oraz! wybranego! Oferenta.! Zamawiaj"cy# szacuje,# %e! umowa! na! przeprowadzenie! badania!
b$d"cego# przedmiotem# przetargu#zostanie#zawarta#z#wybranym#Oferentem# do!30!czerwca!2023!
roku.!

XVII.!WYKAZ!ZA"%CZNIKÓW!
1.

Za!"cznik#nr#1#-!Formularz!ofertowy!

2.

Za!"cznik#nr#2#-!O&wiadczenie# o#spe!nianiu# warunków!

3.

Za!"cznik#nr#3#-!Potwierdzenie# za!o%e(#ogólnych# do#Oferty#i#opis# przedmiotu# post$powania!

4.

Za!"cznik#nr#4#-!Podstawowe! informacje!o!PZU# +ycie!

5.

Za!"cznik#nr#5#-!Wzór#oferty#cenowej!

6.

Za!"cznik#nr#8!-!Wykaz#wa%niejszych# klientów!

7.

Za!"cznik#nr#7!-!Zobowi"zanie# o#wykonaniu# obowi"zku# informacyjnego!

8.

Za!"cznik!nr!8!–!O&wiadczenie# o#niezale%no&ci! i#spe!nianiu# innych# wymogów!

!
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