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Opole, dnia 25.06.2013 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

(KRS) – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 

oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców – 24 czerwca 

2003 r. pod numerem 0000165252, 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3 w związku z realizacja 

projektu pn.  „Opolskie kwitnące muzycznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy  

w Twoją przyszłość”, składa zapytanie ofertowe na prowadzenie ksiąg rachunkowych na 

potrzeby projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie”- wartość zamówienia nie 

przekracza równowartości 14 000 EURO. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zlecenie firmie zewnętrznej prowadzenie odrębnych 

ksiąg rachunkowych Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w ramach 

projektu pn. Opolskie kwitnące muzycznie, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 

budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 przy użyciu techniki komputerowej, w 

okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 listopada 2013 r. 

2. Przez księgi rachunkowe jednostki rozumie się: 

a) dziennik służący do zapisywania operacji gospodarczych w porządku 

chronologicznym; 

b) ewidencję syntetyczną (konta księgi głównej) służącą do zapisywania operacji 

gospodarczych w porządku systematycznym; 

c) ewidencję analityczną (konta ksiąg pomocniczych) służącą do 

uszczegóławiania i uzupełniania zapisów kont księgi głównej; 

d) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont 

ksiąg pomocniczych. 

3. Obowiązki zleceniobiorcy będą polegały na: 

 bieżącym prowadzeniu ewidencji syntetycznej i analitycznej w oparciu o własne 

dekrety sporządzone na dokumentach księgowych dostarczonych przez 

Zleceniodawcę, w oparciu o Ustawę o rachunkowości i zakładowy plan kont 

zatwierdzony przez Zleceniodawcę, w oparciu o wytyczne Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, a w 

szczególności o aktualne Vademecum dla Beneficjentów Tom I, II i III; 

 prowadzeniu obsługi kadrowo – płacowej polegającej na: 
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a) wyliczaniu wynagrodzeń osób zatrudnionych do projektu,  

b) sporządzaniu osobnych list płac odrębnych dla projektu; 

c) prowadzeniu ewidencji wynagrodzeń dla potrzeb wyliczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych; 

d) sporządzaniu deklaracji podatkowych i ZUS odrębnych dla projektu; 

e) sporządzaniu rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych 

zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT 11 lub PIT 8b); 

f) sporządzaniu rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników 

zatrudnionych przy projekcie przez Zlecającego, którzy do dnia 15 stycznia roku 

następnego złożą Zleceniobiorcy wymagane prawem oświadczenie; 

 bieżącym prowadzeniu rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od 

towarów i usług (VAT), terminowym sporządzaniu deklaracji rozliczającej ten 

podatek za dany miesiąc; 

 cotygodniowym odbiorze wszystkich dokumentów, które winny zostać ujęte w 

księgach rachunkowych Zleceniodawcy: 

 sporządzaniu obowiązkowych sprawozdań GUS; 

 podpisywaniu przez Zleceniobiorcę na podstawie upoważnienia, stanowiącego 

załącznik do umowy, miesięcznych deklaracji podatkowych dla podatku od 

towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku 

dochodowego od osób fizycznych, a także zeznania rocznego sporządzonego na 

podstawie danych wynikających z wpisów do ksiąg oraz innych niezbędnych 

informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę; 

 zamykaniu i otwieraniu ksiąg rachunkowych w terminach wymaganych przez 

zapisy Ustawy o rachunkowości; 

 sporządzaniu nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego wydruku 

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły; 

 sporządzaniu nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego wydruku 

wszystkich zapisów na kontach księgi głównej; 

 sporządzaniu nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego wydruku 

wszystkich zapisów na kontach ksiąg pomocniczych; 

 sporządzaniu comiesięcznego wydruku zestawienia obrotów i sald kont księgi 

głównej oraz zestawienia obrotów dzienników;  

 sporządzaniu, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, zestawienia wszystkich 

sald kont ksiąg pomocniczych; 

 zestawieniu sald inwentaryzowanej grupy składników majątkowych na każdy 

dzień inwentaryzacji; 

 sporządzaniu comiesięcznego wydruku skróconego bilansu oraz rachunku zysków 

i strat; 

 terminowym przekazywaniu przewidzianych przepisami prawa sprawozdań 

statystycznych i finansowych do właściwych urzędów oraz przechowywaniu 

potwierdzonych kopii tych sprawozdań; 
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2. Wymagania dotyczące doświadczenia i kompetencji (warunki konieczne): 

 Doświadczenie w prowadzeniu obsługi księgowo- rachunkowej przynajmniej 3 

projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 

 Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych lub certyfikatu księgowego 

 Zasoby kadrowe: minimum dwie osoby posiadające wyższe wykształcenie 

ekonomiczne, lub inne kierunkowe (finanse, rachunkowość, itp.). 

 

3. Pozostałe warunki dotyczące oferty: 

 Rozliczenie musi się odbywać na podstawie faktur/rachunków za wykonanie usługi w 

cyklu miesięcznym. 

 Oferta cenowa musi zawierać całkowity koszt brutto realizacji usługi w okresie od 

1.07.2013 r. do 30.11.2013 r. z wyszczególnieniem opłaty miesięcznej. 

 

4. Termin składania ofert: od 25.06.2013 r. do 28.06.2013 r. (włącznie) do godz. 14:00 - 

decyduje data i godzina dostarczenia do biura. Ofertę cenową można dostarczyć osobiście, 

na adres e-mail: info@orot.pl lub fax’em na nr.: +48 77 44 12 521. 

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena, spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań.  

6. Rozpatrzenie ofert: 

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 28.06.2013 r., o godzinie 15:00, w tym samym dniu 

oferenci zostaną poinformowani pisemnie o podjętej decyzji. 

Przesłane przez Państwa oferty traktowane będą jako wiążące przez 30 dni od daty 

rozpatrzenia ofert. 

5. Informacja w sprawie umowy cywilno-prawnej 

Z wykonawcą, który zostanie wyłoniony, będzie zawarta stosowna umowa. 


