
ZAPYTANIE  OFERTOWE nr ZO/164/PS/2020 

 

1. Zamawiający:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie 02-305, al. Jerozolimskie 142 A, przesyła 

zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych na:  

usługi doradztwa podatkowego 

2. Opis przedmiotu zamówienia:   

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi prawne w zakresie doradztwa 

podatkowego, w zakresie związanym z bieżącą działalnością Fundacji na rzecz Biura Finansowego w 

wymiarze 32 godzin w miesiącu.  

Przez usługi doradztwa podatkowego w znaczeniu niniejszej umowy rozumieć należy: 

 konsultacje i doradztwo podatkowe w formie ustnej i pisemnej; 

 dokonywanie oceny poprawności działań związanych z prowadzoną działalnością pod 

względem podatkowym; 

 opracowywanie opinii podatkowych i analiz wraz ze wskazaniem rekomendacji 

dotyczących zagadnień związanych ze stosowaniem prawa podatkowego; 

 analizowanie umów z punktu widzenia skutków podatkowych; 

 sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych; 

 informowanie o zmianach w przepisach podatkowych mających wpływ na prowadzoną 

przez Fundację działalność; 

 reprezentowanie Fundacji przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz sądami 

administracyjnymi; 

 reprezentowanie Fundacji przed organami władzy publicznej, w tym organami 

administracyjnymi.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał wymogi Ustawy o doradztwie podatkowym  z dnia 5 

lipca 1996 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 130) dotyczące podmiotów uprawnionych do 

wykonywania czynności doradztwa podatkowego zgodnie z odpowiednimi regulacjami, tj.: 

Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności są między innymi: 

• osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych; 

• adwokaci i radcowie prawni; 

• biegli rewidenci; 



• firmy audytorskie uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań 

finansowych; 

• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, które spełniają łącznie następujące 

warunki:  

a) większość członków zarządu  stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 

2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym,  

b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje 

doradcom podatkowym,  

c) w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,  

d) zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez 

zarząd spółki.  

Osoby prawne uprawnione do doradztwa podatkowego winny być wpisane do rejestru osób prawnych 

uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, zwanego dalej „Krajowa Rada Doradców 

Podatkowych’’. 

 

3. Wymagania dotyczące Wykonawców: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli oświadczy, że 

dysponuje osobą,  która będzie świadczyć usługę doradztwa podatkowego na rzecz Biura Finansowego 

FRSE a która posiada doświadczenie min. 5 lat w pracy doradcy podatkowego. 

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021 r. do dnia  31.12.2022 r.  

5. Miejsce realizacji zamówienia:  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, al. Jerozolimskie 142 A 

(siedziba Fundacji) oraz w każdym innym miejscu gdzie takie świadczenie będzie potrzebne. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

cena – 100 % (max. 100 pkt.) 

7. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy 

składać w formie elektronicznej (w postaci zeskanowanej wersji) na adres e-mail: dzp@frse.org.pl  

lub w formie papierowej w siedzibie zamawiającego (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa).   

8. Projekt umowy: Wykonawca podpisze umowę na wzorze Zamawiającego. 

9. Termin składania ofert upływa dnia 22.12.2020 r. godz. 12:00 

10.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

mailto:dzp@frse.org.pl


11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego 

etapie, bez podawania przyczyny. 

12. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia 

żądanych dokumentów. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek 

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

14. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone. 

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie 

stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1740). 

 

     

Warszawa, 18.12.2020 r.    

miejscowość, data   podpis  
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