
 

 

 

EG/076/66/2021         15 kwietnia 2021 r. 
 
 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  

Dotyczy: przygotowanie strategii podatkowej oraz wdrożenie w JSW KOKS S.A. mechanizmów 
raportowania w związku z obowiązującym od 01.01.2021 r. art. 27c ustawy z dnia 
15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawny /dalej: ustawa CIT/. 

Emitent: Główny Księgowy. 
Forma: zamówienie na podstawie przeprowadzonych negocjacji w oparciu o wewnętrzne 

regulacje JSW KOKS S.A., w szczególności §43 Instrukcji w sprawie zasad i trybu 
zamawiania dostaw, robót i usług oraz zatwierdzania cen w JSW KOKS S.A. stanowiącej 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/14 Prezesa Zarządu JSW KOKS S.A. z dnia 
28.01.2014 r. 

Szanowni Państwo, 

Emitent informuje, iż w związku z obowiązkami nałożonymi na JSW KOKS S.A. przez  
art. 27c ustawy CIT, zamierza powierzyć podmiotowi specjalizującemu się w usługach doradztwa 
podatkowego zadanie polegające na przygotowaniu strategii podatkowej oraz wdrożeniu  
w JSW KOKS S.A. mechanizmów raportowania. W razie zainteresowania powyższym 
zagadnieniem należy przesłać zabezpieczoną hasłem (szczegółowe wymogi opisano w punkcie 
a) poniżej) ofertę w formie elektronicznej na adres mail: iborzecki@jswkoks.pl  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2021 r., zawierającą w szczególności: 

1. Opis okresu (od kiedy) prowadzenia działalności przez Oferenta w obszarze doradztwa 
podatkowego dla podmiotów określonych w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy CIT (oczekiwane 
jest co najmniej 3-letnie doświadczenie jako warunek konieczny dopuszczenia oferty do 
postępowania). 

2. Opis doświadczenia Oferenta w przygotowaniu strategii podatkowej na podstawie at. 27c 
ustawy CIT 

3. Opis prac wykonanych na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy JSW, jeżeli były 
realizowane. 

4. Rekomendowany zakres prac, dostosowany do skali działalności JSW KOKS S.A., 
gwarantujący rzetelne wypełnienie obowiązków podatnika wynikających z art. 27c ustawy 
CIT (w razie złożenia oferty wariantowej, należy wskazać wariant rekomendowany). 

5. Cenę ryczałtową netto określoną w PLN za kompleksowe wykonanie projektu wraz  
z terminem realizacji liczonym w pełnych tygodniach. 

6. Opis zespołu osobowego dedykowanego do realizacji projektu zawierający 
doświadczenie zawodowe tych osób. 

 
 

 



 
 
Informacje dodatkowe 

a) Termin przesłania oferty w formie pliku zabezpieczonego hasłem przed otwarciem upływa 
22.04.2021 r. W dniu 23.04.2021 r. do godziny 10.00 należy przesłać na ten sam adres 
mail hasło do otwarcia pliku z ofertą. Oferty niezabezpieczone hasłem, złożone po 
wyznaczonym terminie lub których Oferent nie uzupełnił o późniejszą korespondencję  
z hasłem do otwarcia bądź przesłał hasło z naruszeniem wyznaczonego terminu, nie będą 
rozpatrywane.  

b) Oferenci zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od 
JSW KOKS S.A. w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym i procesem przygotowania 
ofert. Powyższe obejmuje również podmioty, które po uzyskaniu informacji od  
JSW KOKS S.A. nie złożyły ofert. 

c) Oferty winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. W razie 
występowania pełnomocników, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Dopuszcza się 
złożenie oferty w formie elektronicznej z podpisami elektronicznymi lub w formie skanu  
z podpisami odręcznymi zaopatrzonymi w pieczątki imienne. Weryfikacja poprawności 
reprezentacji Oferenta nastąpi w oparciu o ogólnodostępne rejestry. 

d) Informacja na temat przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie 
www.jswkoks.pl w zakładce RODO. 

e) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 66 
i następne Kodeksu cywilnego), lecz zaproszenie do składania warunków ewentualnej 
współpracy, w związku z tym otrzymanie ich przez JSW KOKS S.A. nie skutkuje zawarciem 
umowy. Zastrzega się możliwość kontaktu z wybranymi Oferentami lub unieważnienie 
postępowania bez wyjaśniania przyczyn, a brak odpowiedzi na złożone zapytanie nie może 
być uznany za przyjęcie oferty, gdyż zawarcie umowy nastąpi dopiero w przypadku wyboru 
przez JSW KOKS S.A. jednej spośród otrzymanych propozycji oraz wynegocjowaniu całej 
jej treści. 

f) Wszelkie koszty przygotowania oferty ponosi Oferent. 

g) Głównym kryterium wyboru oferty spełniającej warunek określony w punkcie 1. powyżej 
będzie cena ryczałtowa netto, niemniej będą również brane pod uwagę warunki określone 
w punktach 2. i 3. 

h) Wszelkich dodatkowych informacji ogólnych udziela: Ireneusz Borzęcki, tel. 601-452-236, 
mail: iborzecki@jswkoks.pl oraz Joanna Mazur-Ćwiklińska: tel. 605-094-813, mail: 
jcwiklinska@jswkoks.pl 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został sporządzony w formie elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, zgodnie z przepisami określonymi ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (t.j. DZ.U. 2020 poz. 1173 z późn. zm.) 
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