Katowice, dnia 22 płŻdziernika 2021 t.

Zapytanie ofeľtowe

''Księga

ľachunkowa _ pełna księgowośóo'

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Dľogowych S.A. poszukuje do współpracy ťlrmy
w związku z planami

outso urc in

g

u zadań finan sowo -ksi

ęg

owych.

Zakres zadań będzie obejmował w szczegőlności:

I

I
I

prowadzenie księgi rachunkowej,
pľowadzenie ewidencji środków trwaţch

i

wyposazenia, waľtościniematerialnych

i prawnych,
sporząđzaniedo GUS sprawozdań statysţcznych,
sporządzanie spľawozdan frnansowych (bilans, rachunek zysków

pľzepţwów pieniężnych, zestawienie zmian
I
I
T

I
I

w

i

strat, rachunek
kapitale własnym, dodatkowe

informacje i obj aśnienia),
sporządzanie i składanie do Uľzędu Skaľbowego zsznańľocznych (CIT_8)'
rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy w takcie ľokuo
opracowywanie zmian polityki rachunkowo ścioraz planu kont,
pľowadzenie rejestrów sptzedaĘ i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
spotządzanie i składanie do Urzędu Skaľbowego ľaportów JPK.

Prosimy

o

podanie

dokumentów, w

w

ofeľcie stawki ryczałtowej miesięcznej za opracowanie 500

ţm 300 faktuľ oľaz stawki

zakażdy kolejny dokument lub rozpoczęţ pakiet

50 dokumentów. Dodatkowo prosimy o podanie stawki zazan7<nięcie roku orazuczestnictwo
w badaniu sprawozdania ťtnansowego.

ofeľent zapewnia system finansowo_księgowy ,,SYMFONIA FORTE'', a Spółka otrymuje
odpłatny dostęp jako uŢtkownik.
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Pľosimy o podanie w ofercie cen netto i bľutto.

ofeľent powinien posiadaó opłaconą polisę
rachunkowych oraz niezbędne uprawnienia w

oC z

tytułu usługowego prowadzenia ksiąg

ţm zakľesie.

oferta powinna również zawierać, oświadczenie Podmiotu o gotowości do przystąpienia
do świadczenia usług w teľminie nie dłuższymniŻ 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze
jego

ofeĘ.

ofertę naleĘ przesłać,Iub złoĘć,w zamkniętej kopeľcie z dopiskiem ,,Księga rachunkowa _
pełna księgowość''w siedzibie Spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

przy ul. Miedzianej 5, 40-321 Katowice w teľminie do dnia 02 listopada 202l ľ. do godziny
14.00 w pokoju 206 (Sekľetariat). W pľzypadku pľzesłania ofeĘ listownie liczy się data

vçływu do Spółki.
Ewentualne pytania pro simy przesłać, na adľe s : sekľetariat@ wpľd sa. pl.

Spółka zastrzega sobie pľawo do kontaktu tylko z wybľanymi podmiotami
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