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Kujawska Sp6ldzielnia Mieszkaniowa w lnowroclawiu zaprasza do zloZenia ofert w przedmiocie
zam6wienia pn.:

MTEJSCE TTERMTN ZLOZENTA OFERTY WSTEPNEJ

OFERTE WSTEPNA nalezy przeslad elektronicznie na adres e-mailowy : sekretariat@Kgm[a+]
w terminie do dnia 15.10.2021r. do godziny 09.00. podajqc w tytule wiadomoSci : OFERTA
WSTEPNA - beneficjent rzeczywisty.

M!EJSCE I TERMIN NEGOCJACJI

Miejsce negocjacji : negocjacje zostanq przeprowadzone w sali konferencyjnej Kujawskiej
Sp6ldzielni Mieszkaniowej w lnowroclawiu przy Al. Kopernika 7.

Termin negocjacji : o dokladnym terminie oraz godzinie rozpoczqcia negocjacji Oferent zostanie
poinformowany drogq elektronicznq lub telefonicznie przez Zamawiajqcego.
Negocjacje prowadzone bqdq odrqbnie z kaldym z Oferentow zachowujqc poufnoSC negocjacji.

MIEJSCE ITERMIN SKLADANIA OFERT OSTATECZNYCH (po negocjacjach)

Po zakoficzeniu negocjacji OFERTE OSTATECZNA nale2y przeslaC elektronicznie na adres
e-mailowy : sekretariat@ksmino.pl w terminie do dnia 26.10.202'lr. do godziny 09.00. podajqc

w tytule wiadomoSci : OFERTA OSTATECZNA -beneficjent rzeczywisty.

OTWARCIE OFERT OSTATECZNYCH

Otwarcie OFERT OSTATECZNYCH nastqpi w dniu 26.10.2021r. o godz. 09.00 w siedzibie
Kujawskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej w lnowroclawiu, al, Kopernika 7. Otwarcie ofert
ostatecznych nastqpi bez udzialu Oferent6w uczestniczqcych w postqpowaniu.

V. PRZEDMIOTZAMOWIEN!A
Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie i wdrozenie procedury w zakresie ustalania beneficjentow
rzeczywistych i zglaszania podmiot6w do centralnego rejestru beneficjent6w rzeczywistych w nizej
opisanym zakresie
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ZAPROSZENIE
DO UDZTALU W POSTEPOWANTU

lnowroclaw, dnia 30.09.2021r.

OPRACOWANIE ! WDROZENIE PROCEDURY W ZAKRESIE USTALANIA
BENEFICJENTOW RZECZYWISTYCH I ZGTASZANTA PODMIOTOW DO CENTRALNEGO

REJ ESTRU BENEFICJENTOW RZECZYWISryCH
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ETAP I

a) przeprowadzenie weryfikacji dot. ewentualnego zobowiqzania Sp6ldzielni do wdrozenia
i stosowania procedury w zakresie ustalania beneficjent6w rzeczywistych (procedura),

b) analiza dot. ewentualnego zobowiqzania Sp6ldzielni do zglaszania podmiot6w do
centralnego rejestru beneficjent6w rzeczywistych

ETAP II
Opracowanie procedury w zakresie ustalania beneficjent6w rzeczywistych i zglaszania
podmiot6w do centralnego rejestru beneficjent6w rzeczywistych

ETAP III
Wdro2enie procedury w zakresie ustalania beneficjent6w rzeczywistych i zglaszania
podmiot6w do centralnego rejestru beneficjent6w rzeczywistych

VI. OFERTA POWINNA ZAWIERAG :

1. Pelnq nazwq iadres Oferenta.
2. Ceng oferty (z podatkiem VAT) dla kazdego ETAPU.
3. Propozycjg terminu opracowania i wdro2enia poszczeg6lnych ETAPOW przedmiotu

zam6wienia, pzy czym realizaqa ETAPU ll i ETAPU lll jest uzaleZniona od wynikow prac
przeprowadzonych w ETAPIE l.

4. Propozycjq terminu platno6ci, liczonego od daty zlolenia w siedzibie Spoldzielni faktury
wystawionej na podstawie protokotu odbioru.
(NaleznoS6 zostanie uregulowana przez Sp6ldzielniq w formie przelewu na konto wskazane
na faktuze).

5. Potwierdzenie wykonania przedmiotu zam6wienia zgodnie z zaproszeniem, ustaleniami
dokonanymi w trakcie negocjacji oraz obowiqzujqcymi przepisami.

6. Potwierdzenie ujgcie w cenie pelnego zakresu prac zgodnego z zaproszeniem oruz
ustaleniami dokonanymi w trakcie negocjacji.

7. Potwierdzenie mo2liwo6ci wykonania uslugi objqtej przedmiotem zam6wienia silami
wlasnymi.

8. OSWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
9. O6wiadczenie,2e Oferent :

1) jest uprawniony do wystqpowania w obrocie prawnym,
2) posiada uprawnienia niezbqdne do wykonania zam6wienia,
3) posiada niezbqdnq wiedzq i doSwiadczenie, potencjal ekonomiczny i techniczny, a takae

pracownik6w zdolnych do wykonania zam6wrenia,
4) znajduje sig w sytuacji finansowej zapewniajqcej wykonanie zam6wienia.

Vll. ISTOTNE POSTANoWIENIA, KTORE BEDA WPROWADZoNE DO TRESct UMOWY LUB
ZLECENIA
1. Uregulowanie nale2no6ci przez Zamawiajqcego na podstawie faktury koricowej

wvstawionei po zakofczeniu calego pzedmiotu zam6wienia.
2. Termin platno6ci - uzgodniony w trakcie negocjacji liczony od daty otrzymania faktury

wystawionej na podstawie protokolu odbioru. Nale2no6d zostanie uregulowana w formie
przelewu na konto wskazane na fakturze.

3. Termin wykonania przedmiotu zam6wienia wskazany w OFERCIE OSTATECZNEJ.

vllr. TERMIN, DO KTOREGO SKLADAJACY OFERTE JEST NtA ZWIAZANY
Skladajqcy ofertq jest niq zwiqzany przez okres 45 dni. Bieg terminu rczpoczyna siq wraz
z uplywem terminu skladania ofert ostatecznych.

IX. POUCZENIE O SROOXECN ODWOTAWCZYCH
Zamawialqcy n ie przewid uj e mozl iwoSci sklada n ia protest6w i odwola h.

Pracownikiem upowaznionym do kontakt6w z Oferentamijest pani Agnieszka Wojtysiak tel. 52 356-
93-7e).
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