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Toruń, dnia  12.01.2018 r. 

BEiNW.2710.1.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczy zamówienia odrębnego CPV 79212100-4 
 

I. Przedmiot umowy 
 
Urząd Miasta Torunia ogłasza nabór ofert cenowych na wykonanie usługi audytu 
rekompensaty ex-post za 2017 r. dla spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o. w 
Toruniu, zwanej dalej Spółką zgodnie z : 
− Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
− Decyzją Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art.106 ust. 2 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu 
świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do 
wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (2012/21/UE 
Dz.U.UE.L.2012.7.3), 

− Komunikatem Komisji w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie 
pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym (2012/C 8/02  Dz.U.UE.C.2012.8.4), 

− Komunikatem Komisji Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w 
formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) 2012/C 8/03   
Dz.U.UE.C.2012.8.15), 

− Wyrokiem ETS z 24-07-03, sprawa C-280/00 (Altmark) 
− Przepisami dotyczącymi pomocy publicznej 
− Umową powierzenia z dnia 20 grudnia 2011 r. zawartej ze Spółką, 
 
Spółka posiada status podmiotu wewnętrznego Gminy Miasta Toruń (GMT) i świadczy usługi 
publiczne w zakresie: 
1) Projektu wybudowanej hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema w Toruniu (zwanej 

dalej Obiektem, oddanej do użytkowania w lipcu 2014 r.) – spłaty zaciągniętych 
zobowiązań, 

2) Bieżącego utrzymania Obiektu, w tym ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów i 
wydatków, 

3) Wykonywania czynności związanych z zarządzaniem Obiektem, w tym wynajmowania 
Obiektu lub pomieszczeń wchodzących w jego skład podmiotom trzecim. 

 
Ponadto, na podstawie umowy koncesji Spółka prowadzi Międzynarodowe Centrum Spotkań 
Młodzieży w Toruniu, którego celem (w ramach integracji europejskiej) jest aktywna 
międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, promowanie aktywnych form wypoczynku i 
turystyki wśród młodzieży, a także promowanie regionu jako miejsca spotkań różnych kultur i 
narodów. 
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II. Zakres audytu ex-post. 
 

Wykonanie audytu ex-post rekompensaty za 2017 r. należnej Spółce, obejmującej swoim 
zakresem: 
1) Weryfikację danych finansowych ujętych w księgach rachunkowych Spółki  

(w uzgodnieniu z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe) oraz 
zrealizowanego zakresu rzeczowego zadań z wyodrębnieniem rodzajów prowadzonych 
działalności: 

a) podstawowej, zleconej Spółce przez GMT w ramach rekompensaty, 
b) pozostałych działalności komercyjnych na Hali, 
c) zleconych w ramach koncesji, 
d) należnych i wypłaconych kwot rat kapitałowych i kosztów finansowych oraz 

dokapitalizowań dotyczących projektu budowy Hali 
2) Przedstawienie szczegółowego rachunku zysków i strat Spółki w tym wg załączonych 

wzorów oraz porównanie go z wykonaniem 2016 r., planem na 2017 r. z 
uwzględnieniem:  

a) podziału na działalności:  
- podstawową, zleconą Spółce przez GMT w ramach rekompensaty, 
- pozostałe działalność komercyjne na Hali, 
- zleconych w ramach koncesji, 
- finansowane dokapitalizowaniem  

b) wskazania poszczególnych elementów wyliczonej rekompensaty, 
c) uzasadniania dla poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów 

3) Przedstawienie sposobu wyliczenia i wyliczenie rekompensaty oraz porównanie z 
wypłaconą w formie zaliczek rekompensatą eksploatacyjną i inwestycyjną 
(dokapitalizowanie) w 2017 r. w sposób wykluczający występowanie niedozwolonej 
pomocy publicznej.  

4) Określenie nadwyżki/niedoboru w stosunku do wypłaconej Spółce kwoty rekompensaty 
eksploatacyjnej i inwestycyjnej (dokapitalizowanie) dla roku 2017 i całego okresu 
powierzenia uwzględniającego transfery finansowe z i do budżetu Gminy Miasta Toruń 
w okresie powierzenia. 

5) Ustalenie w przychodach i kosztach z całokształtu działalności w tym wg załączonych 
wzorów: 

a) przychodów (w tym rekompensaty) i kosztów działalności zleconej objętej umową 
powierzenia w podziale na koszty bezpośrednie, odpowiedniego udziału kosztów 
wspólnych i właściwy zwrot z kapitału, 

b) przychodów i kosztów poszczególnych usług nie związanych ze świadczeniem usług 
objętych umową powierzenia z podziałem na koszty bezpośrednie, odpowiedniego 
udziału kosztów wspólnych i właściwy zwrot  z kapitału. 

6) Zweryfikowanie zasad alokacji kosztów wspólnych na poszczególne działalności Spółki. 
7) Porównanie kosztów poniesionych przez Spółkę w 2017 r. do kosztów typowego, dobrze 

zarządzanego przedsiębiorstwa dysponującego odpowiednimi środkami.  
8) Odniesienie się do proporcji udziału działalności powierzonej i niepowierzonej przez 

GMT Spółce w kontekście obowiązujących przepisów. 
9) Przygotowanie propozycji zmian do umowy powierzenia uwzględniających w 

szczególności rekomendacje zawarte w audycie ex post rekompensaty za 2016 r. 
10) Przygotowanie zestawień wg załączonych wzorów. 
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Opracowanie powinno składać się z dwóch części: 

• w pierwszej części Wykonawca objaśni wszelkie działania, które podjął w celu 
wykonania audytu rekompensaty wraz z ich efektami oraz odniesie zasady dotyczące 
określania rekompensaty ujęte we wzorze umowy powierzenia do przygotowania 
audytu rekompensaty, 

• w drugiej części Wykonawca zaprezentuje zebrane dane źródłowe oraz sposób ich 
przetworzenia, w oparciu wzór określony umową powierzenia w celu uzyskania kwoty 
rekompensaty należnej Spółce 

 
Opracowanie dotyczące audytu rekompensaty należy przedstawić w formacie otwartym 
(edytowalnym), tj. *.docx (MS Word lub równoważnym).  
Wszelkie zestawienia wartości poszczególnych wielkości, które opracowane zostaną w 
postaci arkusza kalkulacyjnego zawierającego formuły obliczeniowe wynikające z 
przyjętych zasad należy przedstawić w formacie otwartym (edytowalnym), tj. *.xlsx (MS 
Excel lub równoważnym), tak aby wprowadzenie danych źródłowych powodowało 
obliczenie wszystkich wartości przyjętych dla wyliczenia rekompensaty.  
Wykonawca dołączy objaśnienie zasad dokonywania obliczeń w oparciu o przygotowany 
arkusz kalkulacyjny. 
Wykonawca usługi jest zobowiązany ponadto : 
a) dokonać niezbędnych poprawek oraz udzielić pisemnych wyjaśnień na wniosek 

Zamawiającego; 
b) sporządzić opracowanie w formacie zamkniętym, tj. *.pdf oraz w 3 egz. 

wydrukowanych i zbroszurowanych, a następnie przekazać Zamawiającemu po 
dokonaniu odbioru usługi. 

 
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. 

 
 
III. Okres wykonania usługi 

Termin wykonania usługi: 
a) przekazanie opracowania do dnia 28.02.2018 r.,  
b) przekazanie ewentualnych uwag Urzędu do opracowania do dnia 9.03.2018 r., 
c) uwzględnienie ewentualnych uwag Urzędu do dnia 15.03.2018r. 

 
 
IV. Wymagania i warunki Zamawiającego: 

a) miejsce wykonania audytu – siedziba Spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa  
sp. z o.o. ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń. 

b) Zamawiający przewiduje w trakcie trwania umowy konsultacje i narady z Wykonawcą  
w siedzibie Zamawiającego (ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń) dotyczące 
realizowanego zamówienia (minimum 2 spotkania w siedzibie Zamawiającego – 
inicjalne oraz podsumowujące), 

c) w celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert, 

d) z wyłonionym w toku postępowania Wykonawcą zostanie zawarta umowa  
ma podstawie wzorów stosowanych w Urzędzie Miasta Torunia,  

e) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania przez Oferentów ofert 
częściowych. 
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f) Oferent może wprowadzać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, wyłącznie  
do terminu składania ofert i wyłącznie w formie pisemnej. Zmiany oferty  
jak i wycofanie oferty dokonane po terminie nie zostaną uwzględnione, 

g) oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone, 
h) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z tytułu 

odstąpienia przez niego od postępowania ofertowego, 
i) Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wynikach 

postępowania pisemnie lub drogą elektroniczną, 
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, 

jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpi  
od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, 

k) Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 
ofertowego drogą elektroniczną na adres e-mail: beinw@um.torun.pl, 

l) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym 
osobowo, przez które rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na : 

i. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
ii. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

iii. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

iv. Pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, 

m) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania 
ofertowego bez podania przyczyny, 

n) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, 
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
 
V. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:  

1. Formularz oferty cenowej przedstawiający kwotę netto + należny podatek VAT  
oraz łączną kwotę brutto. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (CEDG, KRS albo inny) wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

3. Oświadczenie Oferenta o wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 usług 
audytu rekompensaty dla przedsiębiorstwa wykonującego zadania własne gminy w 
miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. 

4. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego potencjału oraz wiedzy do realizacji usługi,  
w tym wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wraz 
 z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacji o podstawie do  dysponowania tymi osobami. 

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
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VI. Kryterium oceny ofert dopuszczonych do oceny. 
Sposób oceny złożonych ofert spełniających powyższe wymagania zostanie dokonany  
w oparciu o 2 kryteria, za które Oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
1. Kryterium ceny za wykonanie usługi zgodnie z formularzem ofertowym, za które 

oferta może uzyskać max. 85 punktów według wzoru: 
najniższa cena spośród złożonych ofert / cena oferty ocenianej  x  85 punktów 

2. Kryterium doświadczenia Wykonawcy, za które oferta może uzyskać  
max. 15 punktów, przy czym 
• 3 punkty są przyznawane za trzy, 
• 6 punktów jest przyznawanych za cztery, 
• 9 punktów jest przyznawanych za pięć, 
• 12 punktów jest przyznawanych za sześć, 
• 15 punktów jest przyznawanych za siedem i więcej, 
wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat usług w zakresie wyliczenia 
rekompensaty dla przedsiębiorstwa wykonującego zadania własne gminy w zakresie 
sportu, kultury, promocji,  w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. 
Wykonanie co najmniej 3 usług wymienionych wyżej jest niezbędne aby oferta nie 
została odrzucona.  
Punkty za kryterium doświadczenia Wykonawcy zostaną przyznane 
w oparciu o załączone referencje lub sporządzony i dołączony do oferty wykaz 
wykonanych usług. 
 
Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną łączną liczbę punktów  
za wszystkie kryteria. 

 
VII. Osoby do kontaktu 
Niezbędne informacje odnośnie zamówienia można uzyskać w Biurze Ekonomiki  
i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Torunia. Osobą prowadzącą sprawę w Biurze 
Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego jest Pani Ewa Kossakowska - Dyrektor Biura  
tel. 56 611-85-75, e-mail: beinw@um.torun.pl, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 
Toruń. 

 
VIII. Termin na zgłoszenie oferty 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 26.01.2018 r. do godz. 10.00 na formularzu 

stanowiącym załącznik do ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie kryteriów ogłoszenia. 

2. Ofertę należy przesłać pocztą, faxem, e-mailem lub złożyć w formie pisemnej  
z dopiskiem na kopercie: „Oferta – audyt rekompensaty ex post za 2017 r. dla TIS sp. 
z o.o. w Toruniu ” . 
Adres : Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miasta Torunia, ul. Wały 
Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub e-mail: beinw@um.torun.pl (oferta mailowa 
powinna być skanowana z oryginalnym podpisem upoważnionego przedstawiciela 
Oferenta) 

 

Załączniki : 
1. Formularz ofertowy 
2. Rachunek zysków i strat z wyodrębnioną działalnością zleconą. 
3. Rekompensata - rachunek pokryć 
4. Rozliczenie rekompensaty za lata 2011-2017 
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