ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT
Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 („Spółka” lub „FRS
S.A.”) zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego związanej ze
stałym świadczeniem usługi na rzecz Spółki, we wszystkich aspektach związanych z funkcjonowaniem Spółki,
a w szczególności:
a) udzielanie porad, konsultacji i opinii podatkowych z zakresu działalności Spółki, w tym transakcji kapitałowych
i restrukturyzacji przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy kapitałowej FRS S.A.,
b) kompleksowa obsługa podatkowa spraw wynikających ze współpracy z klientami i kontrahentami Spółki, w tym
z sektora stoczniowego i morskiego,
c) obowiązków wynikających z ordynacji podatkowej, w tym regulacji w zakresie cen transferowych,
d) udzielanie informacji o nowych uregulowaniach prawno-podatkowych dotyczących zakresu działalności Spółki
(w szczególności w sektorze stoczniowym i morskim), wynikających z nich obowiązków i skutków ekonomicznych
oraz potrzebie wprowadzenia szczegółowych regulacji wewnętrznych.
Usługi, o których mowa powyżej, świadczone będą w siedzibie Spółki oraz, w zależności od potrzeb Spółki, za
pośrednictwem środków teleinformatycznych.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do świadczenia usługi doradztwa podatkowego,
b) posiadają niezbędną wiedzę i co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów funkcjonujących na
rynku stoczniowym i morskim,
c) posiadają doświadczenie w zakresie współpracy z urzędami administracji rządowej i samorządowej.
Kryteria oceny ofert i ich wagi:
− cena – 50 %,
− doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów o strukturze holdingowej – 50%.
Oferta powinna zawierać:
1. Wskazanie osób do obsługi podatkowej.
2. Cenę netto/brutto wynagrodzenia ryczałtowego za realizację jednej godziny zegarowej doradztwa, przy czym
wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia obejmuje również: a) wszelkie koszty przygotowania
i realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi, prawnymi
i przepisami umowy, w tym m.in. koszty dojazdów, koszty teleinformatyczne, administracyjno-biurowe; b)
wszelkie koszty uzyskania opinii podatkowych i prawnych niezbędnych do poniesienia przez Wykonawcę w celu
realizacji przedmiotu zamówienia; c) wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich.
3. Referencje i dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie.
Oferty z dopiskiem: „DORADZTWO PODATKOWE – NIE OTWIERAĆ” należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres
Zamawiającego do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 15.00:
FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁEK S.A.
ul. Bonifraterska 17 (X p.)
00-203 Warszawa
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.
Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. zastrzega sobie możliwość:
1) przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami,
2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

