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Zapytanie ofeľtowe
,rObsługa płacowa pľacownĺkówo'

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. poszukuje do współpracy fiľmy
w zw iązku z planałni outsourc
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sporządzanie rachunków do umów zlecen,
t oz|iczanie zwolnień lekaľskich,

wyliczanie należnego ekwiwalentu za uľlop,
naliczanie miesięcznych zalíczek z ţtllłu podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT.4,
wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzaníe deklaľacji oruz ptzesyłanie do
ZUS,
sporządzanie infoľmacji o uzyskanych pÎzezpracowników dochodach (PIT-11,
PIT-88),
sporządzanie rocznej deklaracj i PIT_4R,
przygotowywanie zgłoszeń (wygłoszeń) do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
pracowników i członków ich rodzin.

oferta cenowa powinna zwierać stawkę ryczakową dla 50 umów o pracę i 10 umów zlecenía
oraz stawkę zakazdą kolejną umowę o pracę/zlecenia.

oferent zapewnia system ,,SYMFONIA FORTE KADRY_PŁACE", a Spółka otrrymuje
odpłatny dostęp jako uŢtkownik.

Pľosimy o podanie w ofercie cen netto i brutto.

rilojewódzkie Pľzedsiębioľstwo Robót
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+48(32) 349 16 00

Spółka Akcyjna

w pełni 8.106.970 zł

+48 (32) 203 90 33
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BDO 000013964

Fax: +48 (32)20390 44
www.wpľdsa.pl
e-mail: sekretaľiat@wprdsa.pl

oferęnt powinien posiadać opłaconą polisę

oC z

tytułu usługowego prowadzenia ksiąg

ľachunkowych oraz niezbędne uprawnienia w tym zakľesie.

ofeľta powinna również zavłierać oświadczenie Podmiotu o gotowości do pľzystąpienia
do świadczenia usług w terminie nie dłuŻszymniż7dni od dniazawiadomienia o wyborze jego

oferty.

ofertę naleŢ przesłaó lub złoĘć,w zamkniętej kopeľcie z dopiskiem ,,obsługa płacowa
pracowników''
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siedzibie Spółki Wojewódzkie Przedsiębioľstwo Robót Drogowych S.A. przy

ul. Miedzianej 5, 40-32I Katowice w terminie do dnia 02 lĺstopad a 2021r. do godziny 14.00
w pokoju 206 (Sekľetariat). W pľzypadku pľzesłania ofeľty listownie

liczy się data wpływu do

Spółki.
Ewentualne pytania pro simy pr zesłać, na adľes : sekretari at@'wprdsa'
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Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi podmiotami.
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