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                                                                                                  Załącznik  nr 1 do SIWZ   

Formularz Oferty 

 

 

 

 

(pieczęć oferenta) 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

 

 

       KGHM Polska Miedź S.A.  

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 

59-301 Lubin 

         

W związku z zaproszeniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

wykonanie usług „Przeglądu i badania sprawozdań finansowych – jednostkowych i 

skonsolidowanych - KGHM Polska Miedź S.A. oraz wybranych kluczowych spółek 

grupy kapitałowej za lata 2019-2021” organizowanym przez KGHM Polska Miedź S.A. 

z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, w trybie postępowania ofertowego, 

niniejszym w imieniu: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………. 

/nazwa (firma) i  adres wykonawcy, a w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie - nazwy (firmy) 

i adresy wszystkich podmiotów występujących wspólnie/ 

 

składamy ofertę wykonania przedmiotu Zamówienia. 

OFERUJEMY wykonanie usług „Przeglądu i badania sprawozdań finansowych – 

jednostkowych i skonsolidowanych - KGHM Polska Miedź S.A. oraz wybranych 

kluczowych spółek grupy kapitałowej za lata 2019-2021” zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oświadczamy, że przedłożona oferta jest 

opracowana dla kompletnego zakresu usług związanych z przedmiotem zamówienia. 
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OŚWIADCZAMY, że 

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej żadnych zastrzeżeń. 

2. Za realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie stanowiące iloczyn planowanych do przepracowania przez 

Wykonawcę dni i stawki za dzień pracy konsultantów zaangażowanych w 

realizację wykonania usług Przeglądu i badania sprawozdań finansowych – 

jednostkowych i skonsolidowanych - KGHM Polska Miedź S.A. oraz wybranych 

kluczowych spółek grupy kapitałowej za lata 2019-2021. 

3. Określamy wartość ryczałtowego wynagrodzenia zawierającego wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia w następującej wysokości: 
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Wariant I – umowa na trzy lata 

ROK 2019 2020 2021 

 przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego KGHM Polska Miedź S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego KGHM Polska Miedź S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 przegląd półrocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego KGHM Polska Miedź S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie rocznych sprawozdań finansowych KGHM 

Polska Miedź S.A. z zakresu działalności Spółki 

regulowanej przez Artykuł 44 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 przeprowadzenie usługi poświadczającej, której celem 

będzie potwierdzenie prawidłowości wyliczenia 

danych w celu spełnienia wymogów z art. 52 

ust. 3 ustawy o OZE 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 wydanie opinii dla potrzeb zwolnienia z akcyzy energii 

elektrycznej w zakładach energochłonnych zgodnie 

z art. 31d ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      ....................      .................... 
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ROK 2019 2020 2021 

 przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego KGHM INTERNATIONAL LTD. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego KGHM INTERNATIONAL LTD. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 przegląd półrocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego KGHM INTERNATIONAL 

LTD. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego KGHM INTERNATIONAL LTD. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      ....................      .................... 

 

ROK 2019 2020 2021 

 przegląd półrocznego sprawozdania finansowego 

Sierra Gorda S.C.M. w zakresie umożliwiającym 

wydanie raportu z przeglądu półrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM 

Polska Miedź S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie rocznego sprawozdania finansowego Sierra 

Gorda S.C.M. w zakresie umożliwiającym wydanie 

Sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      ....................      .................... 
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ROK 2019 2020 2021 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego „Energetyka” Sp. z o.o. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego „Energetyka” Sp. z o.o. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      ....................      .................... 

 

ROK 2019 2020 2021 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego KGHM Metraco S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego KGHM Metraco S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      ....................      .................... 

 

ROK 2019 2020 2021 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego MERCUS Logistyka sp. z o.o. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego MERCUS Logistyka sp. z o.o. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      ....................      .................... 
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ROK 2019 2020 2021 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego PeBeKa S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego PeBeKa S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      ....................      .................... 

 

ROK 

2019 2020 2021 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego KGHM ZANAM S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego KGHM ZANAM S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      ....................      .................... 

 

ROK 2019 2020 2021 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego NITROERG S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego NITROERG S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      ....................      .................... 
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ROK 2019 2020 2021 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego KGHM AJAX MINING INC.  

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego WPEC w Legnicy S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      ....................      .................... 
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Wariant II – umowa na dwa lata 

ROK 2019 2020 

 przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego KGHM Polska Miedź S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego KGHM Polska Miedź S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 przegląd półrocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego KGHM Polska Miedź S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie rocznych sprawozdań finansowych KGHM 

Polska Miedź S.A. z zakresu działalności Spółki 

regulowanej przez Artykuł 44 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” 

 

     .................... 

 

     .................... 

 przeprowadzenie usługi poświadczającej, której celem 

będzie potwierdzenie prawidłowości wyliczenia 

danych w celu spełnienia wymogów z art. 52 

ust. 3 ustawy o OZE 

 

     .................... 

 

     .................... 

 wydanie opinii dla potrzeb zwolnienia z akcyzy energii 

elektrycznej w zakładach energochłonnych zgodnie 

z art. 31d ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      .................... 

 



Nr Postępowania KGHM Nr 1  

 9 z 14 

ROK 2019 2020 

 przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego KGHM INTERNATIONAL LTD. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego KGHM INTERNATIONAL LTD. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 przegląd półrocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego KGHM INTERNATIONAL 

LTD. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego KGHM INTERNATIONAL LTD. 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      .................... 

 

ROK 2019 2020 

 przegląd półrocznego sprawozdania finansowego 

Sierra Gorda S.C.M. w zakresie umożliwiającym 

wydanie raportu z przeglądu półrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM 

Polska Miedź S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie rocznego sprawozdania finansowego Sierra 

Gorda S.C.M. w zakresie umożliwiającym wydanie 

Sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      .................... 

 



Nr Postępowania KGHM Nr 1  

 10 z 14 

 

ROK 2019 2020 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego „Energetyka” Sp. z o.o. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego „Energetyka” Sp. z o.o. 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      .................... 

 

ROK 2019 2020 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego KGHM Metraco S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego KGHM Metraco S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      .................... 

 

ROK 2019 2020 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego MERCUS Logistyka sp. z o.o. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego MERCUS Logistyka sp. z o.o. 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      .................... 
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ROK 2019 2020 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego PeBeKa S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego PeBeKa S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      .................... 

ROK 2019 2020 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego NITROERG S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego NITROERG S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      .................... 

 

ROK 2019 2020 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego KGHM ZANAM S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego KGHM ZANAM  S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      .................... 
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ROK 2019 2020 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego KGHM AJAX MINING INC.  

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego WPEC w Legnicy S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. 

 

     .................... 

 

     .................... 

 badanie roczne jednostkowego sprawozdania 

finansowego POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. 

 

     .................... 

 

     .................... 

Łącznie      ....................      .................... 
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4. Za usługi świadczone przez Wykonawcę, Zamawiający i Wykonawca będą 

rozliczać się okresowo po realizacji określonych umownie etapów prac, na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.  

5. Oświadczamy, że nie wnosimy zastrzeżeń do Warunków Umowy (stanowiącej 

załącznik nr 3 do SIWZ) i akceptujemy fakt, że nie podlegają one negocjacjom. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, będzie płatne w terminie 60 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: …………………………… (do 

uzupełnienia przy podpisaniu umowy).  

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy (między 

innymi takie jak: koszty transportu, noclegów, zatrudnienia ekspertów, materiały 

eksploatacyjne, rozmowy telefoniczne itp.) niezbędne do jej realizacji.  

7.1. Podstawą wystawienia faktur VAT będzie obustronnie podpisany „Protokół 

odbioru Sprawozdania niezależnego biegłego  i raportu biegłego rewidenta” 

potwierdzający wykonanie i przekazanie zakresu prac objętego etapem i 

harmonogramem. 

8. W celu należytego wykonania Prac Wykonawca wyznacza stały zespół złożony z 

doświadczonych w branży konsultantów, dostępnych w niezbędnym wymiarze 

czasowym gwarantującym wykonanie zadań zgodnie z harmonogramem 

uzgodnionym przez strony dla każdego okresu objętego przeglądem lub 

badaniem.  

9. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową OC Nr …………. na 

wartość………………………. 

10. Każda ze Stron może obciążyć drugą Stronę karą umowną z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązków skutkujących odstąpieniem od niniejszej 

umowy z przyczyn leżących po drugiej Stronie,  

w wysokości określonej prawem. 

11. Strony nie mogą przenieść na osoby trzecie jakichkolwiek praw, obowiązków, czy 

zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia bez wcześniejszej pisemnej 

zgody drugiej Strony. 

 

Jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert. 

OFERTĘ niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Załącznik nr 1 – Doświadczenie konsultantów Wykonawcy  dedykowanych do współpracy z Zamawiającym  
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2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych  

3) ........................................................................................................................ 

4) ……………………………………………………………………………………… 

 

.................................. dn. ...............................  

............................................................................... 

(podpis zgodnie z reprezentacją podmiotu) 


