
 
 

 

Poznań, 27 listopada 2020 r. 

Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy zapytania ofertowego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiego 

Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 roku 

do 31.12.2020 roku oraz okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz analizy sytuacji majątkowo - 

finansowej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 

2020 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

 

 

Zamawiający prowadzący zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 

Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy obejmujący okres  

od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz analizy 

sytuacji majątkowo - finansowej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. za rok obrotowy kończący 

się dnia 31 grudnia 2020 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, zawiadamia  

o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: 

 

 

KPW Audytor Sp. z o.o. 

ul. Tymienieckiego 25c/410 

90-350 Łódź 

 

Uzasadnienie wyboru 

Rada Nadzorcza Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. jako organ uprawniony do wyboru podmiotu 

do realizacji usługi badania sprawozdań finansowych, odrzuciła ofertę Wykonawcy POL-TAX Sp. z o.o.,  

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa, ze względu na rażąco niską cenę oferty. Punktami 

odniesienia dla określenia rażąco niskiej ceny były: wartość przedmiotu zamówienia oraz ceny innych ofert 

złożonych w postępowaniu. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

został przeprowadzony w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym. 



 
 

 

Oferta złożona przez Wykonawcę KPW Audytor Sp. z o.o., spełniła wymogi formalne i przedmiotowe 

zapytania ofertowego. Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta została 

uznana za najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych po odrzuceniu oferty Wykonawcy POL-TAX Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. 

 

/-/ Wojciech Kulak 


