
 

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE  
SPÓŁKA Z O.O. W BRANIEWIE  

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, tel. 55 620 83 61 tel./fax 55 620 83 62,  
e-mail: pcm@szpital-braniewo.home.pl 

 

Braniewo, dnia 19.01.2016 
Znak sprawy: PCM/PP 01/NSSU//2016                             
 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 

Dotyczy: przetargu publicznego na: badanie sprawozdania finansowego 
Powiatowego Centrum Medycznego za rok 2015.  
 
Zamawiający otrzymał od oferentów zapytania o treści: 
 
ZAPYTANIE I 
 
Prosimy o wypełnienie dołączonej karty informacyjnej 

 

Nazwa firmy Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie 

Adres z numerem 
kodu 

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13 

telefon 055 620 83 61 faks 055 620 83 62 

e-mail sekretariat@szpital-braniewo.home.pl  NIP 582-15-89-781 

Forma prawna firmy Spółka z o. o.  

Przedmiot działalności firmy szpital 

Wyszczególnienie Rok 2014 Plan 2015 

Suma bilansowa  w tys. zł 3 107,8 2 877,0 

Wartość aktywów trwałych w tys. zł 1 564,0 2 014,0 

Wartość aktywów obrotowych w tys. zł 1 543,8 863,0 

Wielkość przychodów ogółem w tys. zł 11 654,3 11 904,0 

Wynik finansowy netto w tys. zł 10,14 54,0 

Liczba zatrudnionych osób 135,4 129 

Liczba dostawców 30 

Liczba odbiorców 20 

Liczba dokumentów miesięcznie – w przybliżeniu 400 

Czy rachunkowość firmy jest prowadzona przez biuro 
rachunkowe? 

nie 

Telefon biura rachunkowego i nazwisko osoby 
prowadzącej księgi 

-------- 

Data ostatniej kontroli podatkowej -------- 

W jakim terminie ma być przeprowadzone badanie? Do 30.04. 2016 

Jaki okres ma być objęty badaniem? 2015 

mailto:pcm@szpital-braniewo.home.pl
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Cena netto za badanie sprawozdania finansowego za 
rok ubiegły 

3 900,00 

Prezes/Dyrektor (niepotrzebne proszę skreślić) tak 

Główny Księgowy tak 

 

 
ZAPYTANIE II 
 
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej podane pytania  
 
Pełna nazwa jednostki: jak wyżej 
1. Adres jak wyżej 
2. NIP: jak wyżej REGON 280242068 KRS 000287666 
3. Telefon, fax 055 6208361/6208362 
4. Forma prawna jak wyżej 
5. Data powstania 01.09.2011 
6. Przedmiot działalności: jak wyżej 
7. Sprawozdanie finansowe jednostkowe*( skonsolidowane*) do badania obejmuje okres od dnia: 

2015 rok kalendarzowy 
 
8. Wielkości charakteryzujące jednostkę z roku ubiegłego i niektóre wielkości planowane: 
         1) Suma bilansowa w roku ubiegłym                jak wyżej. 
                       - majątek trwały netto                       jak wyżej 
                       - majątek obrotowy                          jak wyżej. 
           2) Przychody badanej jednostki za rok ubiegły 

- przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi                                                 jak wyżej 

                       -   pozostałe przychody operacyjne          .......................... 
                       -   przychody finansowe                           ......................... 
                       -   planowane(osiągnięte)  przychody ogółem 
                        na rok bieżący                                     ......................... 
      3) Wynik finansowy netto za rok ubiegły                     jak wyżej 
         4) Średnia liczba zatrudnionych 
                          - w roku ubiegłym                                    jak wyżej 
                          - w roku bieżącym                                    jak wyżej 
 
9. Czy była przeprowadzona kontrola za rok ubiegły i w roku sprawozdawczym. Jeśli tak – to jaka i 

za jaki okres? 
nie 

 
11. Inwentaryzacja – częstotliwość – kiedy była przeprowadzona ostatnia dla: 
                 
                    - towarów                                                                                   ............................ 
                    - materiałów                                                                                31.12.2015 
                    - środków trwałych                                                                     .............................                            
 
10. Czy zobowiązania jednostki są objęte: 
                    - ugodą bankową                                                                         ............................. 
                    - układem sądowym                                                                    ............................. 
 
11. Czy w badanym okresie były dokonywane transakcje: 
                    - sprzedaży części jednostki                                                        ............................. 
                    - wydzielenia części jednostki do innych podmiotów                 ............................ 
 
12. Dane charakteryzujące pion finansowo – księgowy podległy Głównemu Księgowemu: 
                    - ilość zatrudnionych osób                                                           3 
                    - czy były zmiany na stanowisku głównego księgowego 



                       w roku sprawozdawczym                                                          nie 
 
13. Pozostałe Dane : 
                   - klient życzy sobie wykonanie usługi w terminie: 30.04.2016 
                   - poprzedni audytor: Marian Rogowski 
                   - opinia o sprawozdaniu finansowym za rok ubiegły wydana (bez zastrzeżeń) z    
                     zastrzeżeniem*.........................................................................................................                                                                                  
                - inne informacje niezbędne dla scharakteryzowania jednostki lub życzenia:.......... 
                  ......................................................................................................................................... 

 
 
ZAPYTANIE III 
 
 
Proszę o podanie wartości sumy bilansowej i przychodów ogółem (P. ze sprzedaży + P. pozostały 
operacyjny + P. finansowy) za rok 2014 

 
Odpowiedź Zamawiającego: jak wyżej  
 
ZAPYTANIE IV 
 
 
Proszę o przesłanie następujących danych na dzień 31.12.2014 r. oraz przewidywanych na 
31.12.2015 r, które umożliwią określenie ceny za usługę: 
- sumy bilansowej, 
- przychodów ze sprzedaży, 
- liczby zatrudnionych pracowników 

 

Odpowiedź Zamawiającego: jak wyżej  
 

 
Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem publicznym, który jest 
postępowaniem nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, 
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy (30  tyś euro) są zobowiązani do 
zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania, gdyż doprecyzowują one 
przedmiot zamówienia. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie 
zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj. 
28.01.2016 r.  
 
 
 
Powyższe odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie zamawiającego: www.szpital-
braniewo.home.pl w dniu 19.01.2016 r. 
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