
 

 

 
 

                   Wrocław 12.07.2022 

 

OGŁOSZENIE NR 0673 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

- Do wszystkich Zainteresowanych -  

                  

Organizator - Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 i 2023 rok. 

 

Usługa obejmować będzie dodatkowo wyrażenie opinii na temat realizacji obowiązków, o których mowa w art. 

178 ust. 1 pkt 1 i w ust. 2 w związku z ust. 3 ustawy Prawo Lotnicze w aktualnym brzmieniu. 

 

A. 

Zainteresowane podmioty powinny: 

1) posiadać udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych - mile widziane 

doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm z branży lotniczej, 

2) zakończyć badanie sprawozdania odpowiednio: do 31 marca 2023 roku oraz do 31 marca 2024 roku 

3) przekazać dokumenty z badania sprawozdania (sprawozdanie, ust. 3 art. 178 ustawy Prawo Lotnicze), w 

tym: w j. angielskim, odpowiednio: nie później niż do 30 kwietnia 2023 roku i nie później niż do 30 

kwietnia 2024 roku 

4) złożyć ofertę w terminie do 1.08.2022 roku. 

 

B. 

1.   Oferta powinna zawierać: 

 

1) wszelkie informacje o oferencie (forma prowadzonej działalności, wpis do rejestru biegłych 

rewidentów, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie 

zatrudnionych biegłych rewidentów itp.) oraz dokumenty potwierdzające te informacje, nie starsze niż 6 

miesięcy, 

2) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, 

3) cenę za badanie sprawozdania finansowego, uwzględniającą również wersję sprawozdania z badania w 

j. angielskim 

4) cenę za ewentualne wyrażenie opinii zgodnie z art. 178 ustawy Prawo Lotnicze, 

5) wskazanie metod i harmonogramu badania sprawozdania finansowego, 

6) projekt umowy uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie, 

7) termin ważności oferty, 

8) dokumenty potwierdzające deklarowane doświadczenie (wykaz zbadanych sprawozdań finansowych, 

listy referencyjne itp.), 

9) oświadczenie sankcyjne. 
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2. Dane ekonomiczne niezbędne do sformułowania ofert można uzyskać u Głównej Księgowej Spółki tel. 71 

35 81 313; e-mail: a.jablonska@airport.wroclaw.pl 

 

3. Wyboru audytora dokona Rada Nadzorcza Portu Lotniczego Wrocław Spółka Akcyjna. 

 

4. Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz 

niedokonania wyboru podmiotu bez podania przyczyn, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków 

prawnych bądź finansowych. 

 

5. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie nie stanowi zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu 

cywilnego. 

 

6. Złożenie oferty lub przekazanie innej korespondencji/dokumentów zawierających dane osobowe jest 

równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych danych przez Port Lotniczy Wrocław S.A. w celu 

prowadzenia korespondencji, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji i przebiegu niniejszej procedury w 

tym zawarcia umowy (jeśli dotyczy) oraz z akceptacją zawartych w niniejszym ogłoszeniu zasad 

postępowania.  

Szczegółową informację o podstawie i sposobie przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik nr 1 

do ogłoszenia. 

Jeśli dotyczy – Oferent zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w jw. 13 lub 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio przekazał w celu 

ubiegania się o wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej procedury. 

 

C. 

1. Ofertę składa się w postaci elektronicznej (jako skany dokumentów lub dokumenty elektroniczne; 

dokumenty mogą być również podpisane/a kopie potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

na adres: a.jablonska@airport.wroclaw.pl  

      - w terminie wskazanym w cz. A pkt. 4.     

 

Wymaga się, aby oferta składana w drodze e-mail była załącznikiem do maila zatytułowanego: Oferta w 

sprawie 0673 lub Oferta badanie bilansu – lub w inny czytelny sposób. Oferta powinna być przekazana w 

całości (kompletna; zawierająca wszystkie załączniki) w jednym mailu. 

 

2. Istotne kwestie formalne i techniczne: 

1) Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania a jego oferty 

odrzucone -oferty nie będą brały udziału w wyborze wykonawcy. 

2) Oferty złożone po terminie lub w inny sposób, lub na inny adres e-mail niż podany powyżej w 

ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.  

3) Organizator nie odpowiada za zaginiecie ofert złożonych w inny sposób lub na inny adres e-mai niż 

wyznaczony do składania ofert. W procedurze biorą udział wyłącznie oferty złożone w na adres e-mail 

wskazany w cz. C pkt.1. powyżej 

4) Organizator nie uzna za ofertę anonimowych (niepodpisanych) maili. O zachowaniu terminu decyduje 

moment wpływu maila z ofertą na adres skrzynki e-mail podany w ogłoszeniu. 

mailto:a.jablonska@airport.wroclaw.pl
mailto:a.jablonska@airport.wroclaw.pl
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5) Oferty złożone po terminie nie biorą udziału w wyborze wykonawcy, oferent zostanie powiadomiony o 

złożeniu oferty po terminie w drodze e-mail. 

6) W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy jw. z postępowania wyklucza się: 

1)   wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3 ustawy; 

2)   wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3)   wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 

2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

– wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności Organizator odrzuca ofertę 

wykonawcy wykluczonego.  

Z uwagi na powyższe, do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 

art. 7 ust. 1 ustawy jw., którego przykładowy wzór (tzw. oświadczenie sankcyjne) zawiera Załącznik 

nr 2 do nn. Zaproszenia, przy czym Oferent nie ma obowiązku korzystania z wzoru. W wypadku 

wykonawców występujących wspólnie lub spółki cywilnej oświadczenie składa każdy z wykonawców 

występujących wspólnie za siebie lub odpowiednio, każdy wspólnik sc. Złożenie oświadczenia nie 

wyklucza ponownej weryfikacji w tym zakresie przez Organizatora, jeśli będzie to uzasadnione. 

7) W związku z przyjętym sposobem składania ofert organizator ma bieżący wgląd do treści ofert 

złożonych w formie e-mail i zapozna się z ich treścią przed upływem terminu wyznaczonego w cz. A 

ppkt. 4. Oferty będą drukowane i składane ad acta bez dokonywania ich oceny.  

8) Organizator nie udziela w trakcie zbierania ofert (do upływu terminu składania ofert) informacji o ilości 

otrzymanych ofert, ich poprawności formalnej oraz o cenach i Oferentach. Nie przewiduje się również 

upubliczniania zbiorczej informacji w tym zakresie w drodze publikacji.  

9) W toku weryfikacji ofert organizator może zwrócić się do Oferentów lub tylko do Oferenta, którego 

oferta jest potencjalnie najkorzystniejsza o wyjaśnienie i/lub uzupełnienie treści oferty. Wyjaśnienia i 

uzupełnienia składane w toku postępowania (o ile organizator skorzysta z tego trybu) muszą wpłynąć do 

organizatora w wyznaczonym przez niego terminie, w formie i ścieżce analogicznej do składanych ofert 

(chyba, że w treści wezwania zastrzeżona będzie inna forma), przy czym Organizator nie jest 

zobligowany do przeprowadzenia wyjaśnień/uzupełnień. 

10) Jeżeli do upływu terminu składania ofert Oferent postanowi wycofać swoją ofertę przesyła informacje w 

tym zakresie na adres e-mail podany do składania ofert z tytułem WYCOFENIE OFERTY oraz w 

załączeniu składa skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia o wycofaniu oferty z podaniem 
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danych jednoznacznie wskazujących na wycofywaną ofertę. Oferta wycofana nie będzie brała udziału w 

wyborze wykonawcy. 

11) Termin związania oferta: do końca 2022 r  

12)  Po dokonaniu wyboru wykonawcy przez Radę nadzorczą Organizatora, wszyscy wykonawcy, którzy 

złożyli oferty zostaną poinformowani o zakończeniu postępowania w drodze e-mail, z podaniem nazwy 

wybranego podmiotu. 

 

Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowi: 

Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Załącznik nr 2 – Przykładowy wzór oświadczenia sankcyjnego. 

      

 

Zapraszamy do złożenia oferty 

ORGANIZATOR 
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