POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

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

.…………………………… dnia ……………………
………………………………………………………
(piecz!tka firmowa)

O"wiadczamy, #e akceptujemy podstawowe wymagania dotycz!ce realizacji zamówienia:
1. Przedmiotem$ post%powania$ przetargowego jest wybór$ firmy$ audytorskiej dla$ PZU$ &ycie na
okres pi%ciu lat obrotowych$ (obejmuj!cych$lata 2024 – 2028)$z$opcj!$na$przed u"enie$umowy na
kolejne dwa lata obrotowe (obejmuj!ce lata 2029 – 2030) na badanie:
1) jednostkowych$ statutowych$ sprawozda#$ finansowych$ (sporz!dzonych$ wg$ PSR,$wzgl%dnie$
MSSF w przypadku przej'cia$Zamawiaj!cego$na$sprawozdawczo'*$ jednostkow!$ wg$MSSF) ;
2) jednostkowych$ sprawozda#$ o$ wyp acalno'ci$ i$ kondycji$ finansowej$ (Wyp acalno'*$ II$ –
sprawozdanie SFCR).
2. Przez PSR, o których mowa w punkcie 1 nale!y rozumie" polskie standardy rachunkowo#ci okre#lone
w ustawie z dnia 29 wrze#nia 1994 roku o rachunkowo#ci oraz przepisy wydane na jej podstawie.
3. Przez MSSF, o których mowa w punkcie 1 nale!y rozumie" Mi$dzynarodowe Standardy
Rachunkowo#ci, Mi$dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo#ci Finansowej oraz zwi%zane z nimi
interpretacje, og&oszone w formie rozporz%dze' wykonawczych Komisji Europejskiej.
4. Ofert$ cenow% na prace, o których mowa w punkcie 1 powy!ej nale!y przedstawi" dla wariantu
pi$cioletniego z opcj% przed&u!enia na dodatkowe dwa lata, zgodnie z za !cznikiem"nr" 5"(7 arkuszy
cenowych - po jednym dla ka!dego roku).
5. Zamawiaj!cy" nie" dopuszcza" sk adania" ofert" cz#$ciowych" oraz" nie" dopuszcza" sk adania" ofert"
wariantowych.
6. Zamawiaj!cy"zastrzega"osobiste"wykonanie" zamówienia"przez" Oferenta."
7. Nie"dopuszcza" si#"mo%liwo$ci" wykonania" zamówienia" poprzez" badanie" wspólne," okre$lone" w"
art. 85-86 Ustawy"z"dnia"11"maja"2017"roku" o" bieg ych"rewidentach," firmach" audytorskich" oraz"
nadzorze publicznym.
8. Dopuszcza" si#"mo%liwo$&"wykonania" zamówienia"przez" konsorcjum" Oferentów.
9. Orientacyjna specyfikacja terminów wykonania kluczowych us&ug na przyk&adzie terminu
raportowania obowi%zuj%cego w roku 2022: data wydania sprawozdania z badania rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 (w"przysz o$ci"nale%y"za o%y&"
mo%liwo$&" przyspieszenia tego terminu o" oko o" 10-15 dni kalendarzowych) – 23 marca 2022
roku.
10. Podpisanie umowy na badanie sprawozda' finansowych b$dzie równoznaczne ze zgod% na udzia&
kluczowego bieg&ego rewidenta w posiedzeniach organów oceniaj%cych / opiniuj%cych (rada
nadzorcza, komitet audytu) oraz na walnym zgromadzeniu (o ile to b$dzie konieczne)
zatwierdzaj%cym sprawozdanie finansowe za ubieg&y rok obrotowy z celu z&o!enia stosownych
wyja#nie' i informacji.
11. Z uwagi na odleg&o#" czasow%, terminy wykonania bada' sprawozda' finansowych dotycz%cych lat
2024-2028 (opcjonalnie 2029-2030) b$d% okre#lane w terminach pó*niejszych.
12. Warunki p&atno#ci:
a) 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawid&owo wystawionej faktury VAT,
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b) wynagrodzenie p!atne po wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy, a w
przypadku zgody jednostki, zaliczka w wysoko"ci nie wy#szej ni# 25 % wynagrodzenia.
13. Oferent zobowi$#e si& do wykonania umowy z najwy#sz$ staranno"ci$, zobowi$zuj$c si& do
zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych w trakcie prac,
wyj$wszy informacje, które zostan$ ujawnione nieograniczonemu kr&gowi osób przez jednostki
Grupy PZU lub inne podmioty, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialno"ci.
14. Oferent zobowi$#e si& w umowie, pod rygorem kar umownych, do zapewnienia terminowo"ci
"wiadczonych us!ug:
a) je#eli z przyczyn, za które wy!$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 % 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$cenia kary umownej z
wynagrodzenia p!atnego na rzecz Oferenta.
15. Ca!kowita odpowiedzialno") Oferenta za szkod& spowodowan$ 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$ce z innych zdarze( *np. deliktu+, które
powsta!y w wyniku dzia!ania Oferenta oraz osób, którym Oferent powierza wykonanie czynno"ci,
niezale#nie od sposobu spowodowania szkody i podstawy prawnej odpowiedzialno"ci, ograniczona
jest do trzykrotnej warto!ci "#cznego wynagrodzenia netto wskazanego w umowie.
16. Ograniczenia odpowiedzialno"ci nie stosuje si& do:
a) szkód wyrz$dzonych przez zleceniobiorc& z winy umy"lnej lub w wyniku ra#$cego niedbalstwa,
b) szkód powsta!ych po stronie Zamawiaj$cego, a wynikaj$cych z wad prawnych dostarczonych
produktów prac,
c) szkód powsta!ych po stronie Zamawiaj$cego w zwi$zku z naruszeniem przez zleceniobiorc&
zasad przetwarzania lub ochrony danych osobowych,
d) szkód powsta!ych po stronie Zamawiaj$cego w zwi$zku z naruszeniem przez zleceniobiorc&
zobowi$zania do zachowania poufno"ci,
e) wskutek zdarze(, za które odpowiedzialno") nie mo#e zosta) ograniczona zgodnie z przepisami
prawa.
17. Rada Nadzorcza PZU SA po wyborze firmy audytorskiej dla PZU SA jest uprawniona do przedk!adania
organom dokonuj$cym wyboru firmy audytorskiej w pozosta!ych jednostkach Grupy PZU
rekomendacji w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia bada( w tych jednostkach i
mo#e zarekomendowa) wybór tej samej firmy audytorskiej do badania sprawozda( finansowych.
18. Nieskorzystanie przez PZU !ycie z cz"#ci przygotowanej dla niej oferty nie mo$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 .

…….................................................................
(imi"!i!nazwisko!oraz!piecz"#!imienna)

.....................................................
(piecz tka!firmowa)
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