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Krzysztof Wojewodzic

Przedmiot zamówienia:
Obsługa księgowa projektu "Stworzenie i promocja e-kursu języka angielskiego dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym"
Zadania realizowane w ramach umowy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość).
Prowadzenie rejestrów VAT Zleceniodawcy, obliczanie podatku VAT i przygotowywanie deklaracji
VAT-7.
Informowanie odpowiedniego Urzędu Skarbowego o wartości należności podatkowych.
Przechowywanie dokumentów księgowych dotyczących projektu przez okres obowiązywania umowy.
Prowadzenie rozliczeń z ZUS.
Prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej, sporządzanie list płac.
Kontrola przekazywanych dokumentów (umów, protokołów odbioru, rachunków, faktur, itp.) pod
względem formalnym i rachunkowym oraz przejęcie odpowiedzialności za ewentualne błędy formalne i
rachunkowe niezgłoszone Zleceniodawcy.
Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
Opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb
Zleceniodawcy.
Przygotowywania oraz sporządzania sprawozdań finansowych do rocznego zeznania podatkowego.
Reprezentację przed urzędami oraz w trakcie kontroli podatkowych.
Bieżące doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszych form rozliczeń.
Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych i raportów dla Zarządu.

Zasady dotyczące płatności:
1.
2.

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Płatności za usługę odbywać się będą w cyklach miesięcznych, na podstawie wystawionych przez
Zleceniobiorcę faktur VAT.

Forma składania ofert:
Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@funenglish.pl lub pocztą tradycyjną na adres
firmy.
Podstawowe informacje o firmie:
forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (będąca obecnie na etapie rejestracji),
profil działalności firmy: usługi edukacyjne świadczone przez internet,
do 3 pracowników zatrudnionych na etat,
do 10 pracowników na umowę o dzieło/zlecenia miesięcznie,
firma zarejestrowana będzie jako płatnik podatku VAT (na sprzedawane usługi obowiązuje stawka 22%
VAT),
w pierwszym roku działalności pojawiać się będą głównie dokumenty kosztowe, przychody firmy nie
powinny przekroczyć 10 tys. zł,
w drugim roku działalności szacowane przychody nie przekroczą 200.000 zł (będą to bezpośrednie
przelewy na konto od klientów oraz zbiorcze przelewy od pośredników obsługujących płatności, brak
sprzedaży prowadzonej za gotówkę; oprócz wyjątkowych przypadków transakcje będą zawierane w
złotych polskich),
średnia miesięczna liczba dokumentów kosztowych: 50,
wartość realizowanego od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 projektu: 877.500 zł
Nadesłana oferta powinna zawierać:
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dane oferenta i informacje o lokalizacji biura,
proponowaną miesięczną cenę netto za świadczenie usługi (nie więcej niż 1400 zł netto miesięcznie),
informacje o doświadczeniu firmy przy rozliczaniu projektów unijnych, w szczególności projektów z
programu Innowacyjna Gospodarka,
informacje o możliwości dostępu do danych z systemu księgowego przez internet i zakresie dostępnych
danych,
informację o możliwości uzyskania bonifikaty na pierwszy miesiąc świadczenia usługi - grudzień 2009,
informacje o możliwości samodzielnego pobierania przez firmę danych z banku Zleceniodawcy.
Kryteria wyboru ofert:
Przesłane oferty będą oceniane w skali od 0 do 27 punktów. Pod uwagę będą brane:
oferowana miesięczna cena usługi (0-10 punktów),
doświadcznie oferenta przy rozliczaniu projektów unijnych, w szczególności projektów z programu
Innowacyjna Gospodarka (0-6 punktów),
możliwość wglądu w treść ksiąg rachunkowych za pośrednictwem internetu (0-5 punktów, w zależności
od poziomu szczegółowości dostępnych danych),
oferowany pakiet usług dodatkowych, nieujętych w treści zapytania ofertowego (0-4 punktów),
oferowana bonifikata za pierwszy miesiąc świadczenia usługi (0-2 punktów).
Termin nadsyłania ofert:
9.12.2009 godz. 18.00
Termin wyboru oferty:
10.12.2009 godz. 18.00
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