
SIECHNICKA 
INWESTYCYJNA 
SPÓŁKA KOMUNALNA 

Siechnice, dnia 22 lipca 2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr SISK Z.13.2018 

Zamawiający: 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ulicy Jana Pawła 
II 12; 55-01 I Siechnice; KRS 0000444573; Rejestr Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia 
Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy, NIP 8961532506; REGON 022033761. 

Adres do korespondencji: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ul. Księżnej Anny 
z Przemyślidów 6A, 55-01 I Siechnice. 

biuro czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 15.00 
tel. 71 889 00 23 

Zapytanie ofertowe: 

,,Wykonania korekt księgowych dokumentacji księgowej z okresu 01.01.2017 -30.09.2021 r." 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
I. Na podstawie otrzymanej interpretacji indywidualnej i opinii doradcy podatkowego dokonanie 

stosownych korekt w zakresie: 
• Faktur sprzedaży - wystawienie faktur korygujących, korekta zapisów w księgach, korekta 

JPK VAT 
• Faktur zakupu 

o brak w prawa do odliczenia V AT - korekta JPK _VAT, korekta zapisów w księgach; 
o częściowe prawo do odliczenia V AT - ustalenie prawidłowego współczynnika do odliczenia 

VAT, korekta JPK_ VAT, korekta zapisów w księgach; 
o korekta rozliczeń międzyokresowych w przypadku gdy faktura zakupu obejmowała różne 

lata podatkowe; 
• Korekta wartości początkowej środków trwałych (ok. 65 środków trwałych)- korekta zapisów 

w księgach 
• Korekta odpisów amortyzacyjnych dla środków, które miały błędnie ustaloną wartość 

początkową - korekta zapisów w księgach 
• Korekta deklaracji VAT-7 (deklaracje miesięczne) 
• Korekta plików JPK _VAT 
• Ustalenie prawidłowej wartości rocznego podatku dochodowego od osób prawnych (za lata 

2017 - 2020) 
• Korekta rocznej deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8 (za lata 2017 - 

2020) 
2. Zakres korekty obejmować będzie lata okres od stycznia 2017 - do września 2021 (57 miesięcy). 
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Ilość dokumentów podlegających korekcie (zestawienie roczne): 
• Rok 2017 

o Faktury zakupu: 1.450 szt. 
o Faktury sprzedaży: 450 szt. 

• Rok 2018 
o Faktury zakupu: 1.450 szt. 
o Faktury sprzedaży: 590 szt. 

• Rok 2019 
o Faktury zakupu: 1.650 szt. 
o Faktury sprzedaży: 530 szt. 

• Rok 2020 
o Faktury zakupu: 1.600 szt. 
o Faktury sprzedaży: 530 szt. 

• Rok 2021 
o Faktury zakupu: 1.150 szt. 
o Faktury sprzedaży: 450 szt. 

Co daje łącznie za zadanych okres: 
o Faktury zakupu około 7.300 szt. 
o Faktury sprzedaży około 2.550 szt. 

3. Korekty zapisów księgowych, korygujących faktur sprzedaży, deklaracji VAT oraz CIT-8, plików 
JPK_ V AT należy wykonać w systemie księgowym RAKS SQL na który Zamawiający posiada 
licencję. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia w/w operacji księgowych w innym systemie, 
na który Zleceniobiorca posiada wymagane licencje pod warunkiem przygotowania 
i przeprowadzenia pełnego importu do systemu zamawiającego RAKS SQL. 

II. TERMIN REALIZACJI 

Wykonanie korekt księgowych należy przeprowadzić do 31.12.2021 r. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
I. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonał, co najmniej 3 zamówienia, których przedmiotem były prace prowadzenia 
dokumentacji księgowej przedsiębiorstw o obrotach podmiotu gospodarczego na co najmniej 
w wysokości 500.000 zł rocznie i liczbie 2.500 sztuk łącznie faktur zakupu i sprzedaży księgowanych 
dokumentów w skali roku. 

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
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2.1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 
osobami posiadającymi w swych zasobach personalnych co najmniej 2 osoby legitymujące się 
certyfikatem księgowego, biegłego rewidenta. 

2.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę minimum I 00.000,00 zł. 

3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I ustawy Pzp 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - 
nie spełnia. 
Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy 
z postępowania. 

IV. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE. 

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, należy przedłożyć: 
I. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 

2. Wykaz głównych usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. Przez główne usługi rozumiemy usługi 
okresowych przeglądów i kontroli budynków opisane w warunku .posiadanie wiedzy 
i doświadczenia". 

Dowodami tymi są: 
a. poświadczenie, 
b. oświadczenie - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt I. 
3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z polisy jednoznacznie nie wynika fakt jej opłacenia, 
Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do polisy dowodu opłacenia polisy. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

I. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONA WCAMI I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest 
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• merytorycznych: Sylwia Sowa tel. 609 996 072, e-rnail: ksiegowosc@sisk-siechnice.pl 
• postępowania: Krzysztof Maj tel. 609 996 766, e-rnail: krzysztof.maj c. sisk-siechnice.pl 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty 
konieczne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

2. Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym w złotych polskich netto i brutto. 
3. Płatności nastąpią po wykonaniu całościowego zadania, lub po wykonaniu prawidłowo odebranych 

wykonanych poszczególnych korekt za poszczególne lata obrachunkowe: 
• I etap wykonania korekty lat 2017 -2018, 
• II etap wykonania korekty lat 2019 - 2020, 
• III etap wykonania korekty lat 2021, 

VIII. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT 

Oceniana będzie cena brutto w zł z formularza ofertowego, należy podać cenę osobno dla każdego 
obiektu w rozbiciu na przegląd wiosenny i jesienny. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 
wagą: 

Cena ofertowa brutto 100 % 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

I. Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: 
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 
55-011 Siechnice 

lub przesiać na adres e-mail: zamowienia(a)sisk-siechnice.pl 

Godziny otwarcia Biura Zamawiającego: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 15.00. 

2. Termin składania ofert do 9 sierpnia 2021 roku do godziny 9.00. 
3. Opis i oznakowanie kopert Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta 

powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Siechnicka Inwestycyjna Spółka 
Komunalna sp. z o.o., ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice oraz powinna 
być oznakowana następująco: 

„Zapytanie ofertowe SISK Z.13.2021 - Wykonania korekt księgowych dokumentacji 
księgowej z okresu 01.01.2017 - 30.09.2021 r." 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać przesyłkę 
w przypadku złożenia oferty po terminie. 

4. Otwarcie ofert złożonych nastąpi w dniu 9 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00, w Biurze Zamawiającego, 
ulica Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55-011 Siechnice. 
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5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące otwarcia ofert: 

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
ceny, terminu wykonania zamówienia; 

6. Badanie ofert, sposób poprawiania omyłek, uzupełnianie dokumentów Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wezwania każdego Wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat 
treści złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności Wykonawcy oraz podstaw i sposobu 
kwalifikacji ceny ofertowej. Od Wykonawców oczekuje się gotowości do składania wszelkich 
żądanych wyjaśnień. Odmowa udzielania wyjaśnień przez danego Wykonawcę, spowoduje 
natychmiastową dyskwalifikację danego Wykonawcy. Wszelkie żądane przez Zamawiającego 
wyjaśnienia powinny być udzielone za pośrednictwem faksu lub elektronicznie, potwierdzone 
pisemnie. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących ceny, jeżeli oferta 
będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

X. Inne postanowienia 

I. Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

• zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia, 
• zmiany terminów prowadzonego postępowania, 
• unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

3. Zamawiający ma prawo zmiany treści Zapytania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert. W przypadku takiej zmiany, informacja o tym zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 20 I 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016, str. 1 ), dalej „RODO", 
informuję, że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. 
z o. o. z siedzibą w Siechnicach 55-011, przy ul. Jana Pawła li 12, KRS 0000444573, 
NIP 8961532506 (Administrator Danych) 
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr SISK Z.6.2021. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp" lub ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XII. Załączniki 

W załączeniu formularze: 
• formularz nr 1 formularz ofertowy, 
• formularz nr 2 wykaz osób, 
• formularz nr 3 wykaz usług, 
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Załącznik I 

,,Wykonania korekt księgowych dokumentacji księgowej z okresu 01.01.2017 - 30.09.2021 r." 
w Siechnicach" SISK Z.13.2021 

Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 

w Siechnicach, z siedzibą ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - O 11 Siechnice 

FORMULARZ OFERTY 

Formularz oferty składa się z Załącznika I 

Ja/my* niżej podpisani: 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz: 

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

Adres 

Kraj 

REGON 

Nip 

Tel 

Adres skrzynki ePUAP 

Adres e-mail 

na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję 

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą-TAK/NIE* 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na 

,,Wykonania korekt księgowych dokumentacji księgowej z okresu 01.01.2017 - 30.09.2021 r." 

SISK Z.13.2021 

składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na 
następujących warunkach: 

I. Wartość ryczałtowa wykonania oferowanych prac wynosi zł netto+ % 
V AT, razem brutto: zł, słownie brutto 

3. Oferowane prace deklaruję wykonać w terminie do , ale nie później jak 31.12.2021 r. 

4. Poszczególne etapy prac wyceniamy następująco: 

Etap I -wykonania korekty lat 2017 -2018, 
Etap Il - wykonania korekty lat 2019 - 2020, 
Etap III - wykonania korekty lat 2021, 

w kwocie zł netto, 
w kwocie zł netto, 
w kwocie zł netto, 

5. Oświadczenia dotyczące powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami podatku 
od towarów i usług** 
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• 

• 

Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**. 

Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji w miejscu na wpisanie V AT należy wpisać 
„odwrócone obciążenie". W załączeniu informacja zawierająca wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (proszę wskazać nazwę, 
która znajdzie się później na fakturze), wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. Oświadczenie 
nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający 
we własnym zakresie**. 

**Niepotrzebne skreślić. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej 
zawarte. 

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej 
oferty. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia . 

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: 

a. 

b. 

część zadania lub część zadania i nazwa podwykonawcy* 

*UWAGA: Jeżeli podwykonawca jest podmiotem, który udziela wiedzy, doświadczenia lub personelu, Wykonawca musi 
podać nazwę podwykonawcy. 

9. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie do dni od dnia zawarcia 
umowy. 

I O. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 ROD02 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

11. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

I) 

2) 

3) 

podpis 

lnformacia dla Wvkonawcy: 

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem/ami potwierdzającymi 
prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

* niepotrzebne skreślić, 

**w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie 
treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z04.05.2016, str. I). 
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Załącznik 2 

,,Wykonania korekt księgowych dokumentacji księgowej z okresu 01.01.2017 - 30.09.2021 r." 
w Siechnicach" SISK Z.13.2021 

Oświadczenie Wykonawcy 

(składane wraz z ofertą) 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (pzp) wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Wykonania korekt księgowych 
dokumentacji księgowej z okresu 01.01.2017 - 30.09.2021 r." SISK Z.13.2021 

prowadzonego przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice 
oświadczam, co następuje: 

I. oświadczenie o wykluczeniu 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. I 08 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-1 O pzp. 

miejscowość, data 

2. oświadczenie o wykluczeniu 

podpis 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art pzp 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. I pkt I, 2, 5 lub 6 pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 11 O ust. 2 pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze: . 

miejscowość, data podpis 

3. oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

miejscowość, data podpis 

4. informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów*: 

1) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

a) 

b) 

w następującym zakresie: _ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

miejscowość, data podpis 

2) Oświadczam, że następujący/e podmiotły, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
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(podać pełną nazwę /firmę , adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL. KRSICEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

miejscowość, data podpis 

5. oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca*: 

I) Oświadczam, że następujący/e podmiotły, będący/e podwykonawcą/ami: 

a) 

b) 

(podać pełną nazwę/firme, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRSICEiDG), 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

miejscowość, data podpis 

6. oświadczenie dotyczące podanych informacji: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

miejscowość, data podpis 

Uwaga: 

I) Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powyższy dokument podpisują i składają 
oddzielnie wszyscy członkowie. 
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Załącznik 2a 

,,Wykonania korekt księgowych dokumentacji księgowej z okresu 01.01.2017 - 30.09.2021 r." 
w Siechnicach" SISK Z.13.2021 

Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów 
(składane wraz z ofertą- jeżeli dotyczy) 

nazwa Wykonawcy 

Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. 

miejscowość, data 

Wykonawca 

nazwa, firma, adres lub imię i nazwisko 

adres zam. - w przypadku osoby fizycznej 

Udostępniający 

nazwa, firma adres lub imię i nazwisko, 

adres zam. - w przypadku osoby fizycznej) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Wykonania korekt księgowych dokumentacji 
księgowej z okresu 01.01.2017 - 30.09.2021 r." SISK Z.13.2021 prowadzonego przez Siechnicką Inwestycyjną 
Spółkę Komunalną sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice oświadczam, co następuje: 

oddaję do dyspozycji Wykonawcy zamówienia niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niżej 
wymienionego zamówienia, którego przedmiotem jest 

Wykonanie prac Wykonania korekt księgowych dokumentacji księgowej z okresu 01.01.2017 - 30.09.2021 r." 
w Siechnicach" SISK Z.13.2021 

Potencjał 

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów . 

2) sposobu wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia . 

3) zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia . 

4) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z udostępniającym zasoby . 

5) czy podmiot udostępniający zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia będzie 
realizował roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą . 

podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu udostępniającego potencjał 
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Załącznik 3 

,,Wykonania korekt księgowych dokumentacji księgowej z okresu 01.01.2017 -30.09.2021 r." 
w Siechnicach" SISK Z.13.2021 

nazwa Wykonawcy miejscowość, data 

WYKAZ USŁUG 

Lp. Nazwa podmiotu Rodzaj usługi - zakres Wartość usługi Okres świadczenia 
usługi 

I 

2 

3 

miejscowość, data podpis 
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