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Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
 

Załącznik  1  

do Umowy nr …………… z dnia ………….2021 r. 

 

 

Szczegółowy zakres zleceń. 

 

I  -   OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWO-FINANSOWYCH 

 

1. W odniesieniu do czynności księgowo – rachunkowych: 

 prowadzenie ewidencji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych w systemie 

komputerowym  ZSI Unisoft, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w systemie 

zdalnym (na serwerach Zleceniodawcy), w ramach licencji Zleceniodawcy;  

 nadzór nad importem do modułu finansowo-księgowego dokumentów z innych modułów 

programu (registratura, sprzedaż, magazyn, środki trwałe, kadry i płace), a także wyciągów 

bankowych na podstawie udzielonego upoważnienia do bankowości elektronicznej; następnie 

rozliczanie (parowanie) rozrachunków; 

 ewidencjonowanie w księgach rachunkowych poszczególnych zdarzeń gospodarczych, z 

wyłączeniem dokumentów sprzedaży, dokumentów zakupowych magazynowych oraz 

dokumentów obrazujących obrót magazynowy, a także dokumentów dotyczących 

wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, przy czym dokumenty źródłowe zewnętrzne 

wprowadzane będą przez Zleceniodawcę do modułu „Registratura’, natomiast pozostałe 

dokumenty wprowadzane przez Zleceniobiorcę; 

 prowadzenie ewidencji księgowej w sposób właściwy dla roli Głównego Księgowego, tj. z 

zachowaniem aktywnej roli w dyscyplinowaniu komórek organizacyjnych Spółki celem 

terminowego przekazywania dokumentacji źródłowej niezbędnej do ewidencjonowania 

zdarzeń gospodarczych; 

 prowadzenie zbiorów zapisów księgowych, obrotów i sald tworzących dziennik, księgę 

główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont 

ksiąg pomocniczych;  

 ustalanie miejsc powstawania kosztów (MPK) na podstawie opisów dokumentów kosztowych 

dokonywanych przez Zleceniodawcę w ramach modułu „Registratura” wraz z 

przygotowaniem indywidualnych raportów; Zleceniodawca powinien zapewnić opis 

wskazujący MPK do drugiego poziomu analityki; 

 ocenę w świetle prawa bilansowego i podatkowego dokumentów (dowodów) księgowych 

oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania i ujęcia w księgach, w sytuacjach 

wątpliwych uzyskanie decyzji Zleceniodawcy; 

 prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

przygotowywanie planu amortyzacji wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych i 

ewentualnym przeszacowaniem wartości środków trwałych; 
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 przygotowywanie zestawień obrotów i sald, potwierdzeń sald z kontrahentami, z 

wyłączeniem odbiorców usług, co obciąża Zleceniodawcę (także podejmowanie działań 

windykacyjnych); 

 udzielanie wyjaśnień z zakresu dokumentacji i ewidencji księgowej; 

 sporządzanie zestawień rozrachunków, 

 Zamawiający ustala następujący, ramowy harmonogram zamykania ksiąg i przekazywania 

sprawozdań finansowych Spółki: 

o w przypadku każdego miesiąca: do 10 dnia każdego miesiąca następującego po 

miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie (lub jeśli dzień ten wypada w dzień 

niepracujący, do kolejnego następnego dnia pracującego) – podsumowanie 

ksiąg za poprzedni miesiąc i przekazanie danych finansowych – narastająco - 

dotyczących okresu sprawozdawczego, opatrzonych podpisem lub podpisem 

elektronicznym Wykonawcy zgodnie z jego reprezentacją, tj.: bilansu, rachunku 

zysków i strat sporządzonego w układzie porównawczym oraz rachunku 

przepływów pieniężnych, 

o w przypadku sprawozdania rocznego: do dnia 15 lutego (lub jeśli dzień ten 

wypada w dzień niepracujący, do kolejnego następnego dnia pracującego) – 

zamknięcie ksiąg za poprzedni pełny rok obrotowy wraz z tzw. trzynastym 

okresem i przekazanie pełnego sprawozdania finansowego wraz z kompletem 

not, opatrzonego podpisem lub podpisem elektronicznym Wykonawcy zgodnie z 

jego reprezentacją. Sporządzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

pozostaje w gestii Zamawiającego.  

 

Warunkiem dotrzymania terminów określonych powyżej jest przekazanie przez 

Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do sporządzenia ww. sprawozdań min. 3 

dni robocze przez wskazanym terminem sporządzenia skróconego lub pełnego 

sprawozdania finansowego. 

 

2. W zakresie rozliczeń podatkowych: 

 rozliczenia transakcji międzynarodowych, w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw 

towarów (WNT, WDT), importu i eksportu usług; sporządzanie miesięcznych informacji 

podsumowujących (VAT-UE); 

 prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy 

o podatku od towarów i usług, sporządzanie i składanie do US na podstawie odrębnie 

ustalonego pełnomocnictwa miesięcznych deklaracji VAT, w tym JPK-VAT; przygotowywanie 

dokumentacji do zwrotu podatku VAT; 

 przygotowywanie i wysyłanie do stosownych organów (podatkowych, celnych) i instytucji 

(GUS) okresowych deklaracji i informacji, w tym INTRASTAT; 

 sporządzanie kalkulacji miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób 

prawnych; sporządzanie rocznych zeznań podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8). 
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3. Zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową: 

 sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, 

zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, 

informacji dodatkowych) zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości; 

 przygotowywanie pakietów konsolidacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości i 

wymaganiami jednostki dokonującej konsolidacji; 

 obsługa w zakresie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta; 

 uczestnictwo w audytach podatkowych. 

 

4. Raportowanie: 

 sporządzanie miesięcznie rachunku zysków i strat oraz bilansu; 

 składanie raportów dla GUS, ZUS oraz innych uprawnionych organów administracji 

państwowej i terenowej, 

 sporządzanie wydruków / raportów z ksiąg rachunkowych dostosowanych do wymagań 

Zleceniodawcy; 

 współpraca z Wydziałem Ekonomicznym celem przygotowania danych wejściowych do 

wewnętrznych analiz efektywnościowych oraz sprawozdań dla podmiotów zewnętrznych. 

 

II – DANE POMOCNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW 

 Wartość rocznych obrotów Spółki: ok. 23 500 000 zł 

 Szacowana liczna faktur zakupowych Spółki w miesiącu: ok. 180 szt. 

 Szacowana liczba w miesiącu nowo przyjmowanych wartości niematerialnych i prawnych 

oraz środków trwałych: ok 5 szt., 

 Na życzenie Wykonawcy możliwość przesłania zbadanego ale niezatwierdzonego jeszcze 

przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Sprawozdania finansowego za 2020 r., 

 Na życzenie Wykonawcy możliwość udostępnienia do wglądu w siedzibie Spółki aktualnej 

polityki rachunkowości wraz ze szczegółowym planem kont. 
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