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ZAPYTANIE OFERTOWE  

WLGD Kraina Lasów i Jezior 

ZAPRASZA  

do złożenia oferty na: 

dostarczenie oferty cenowej dotyczącej kompleksowej obsługi stowarzyszenia WLGD 

Kraina Lasów i Jezior w okresie 01.02.- 30.06.2015 r., obejmującej: 

 

1. W zakresie obsługi finansowo – księgowej: 

 prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej zgodnie z ustawą o rachunkowości i 

planem kont, 

 kontrolę formalno – rachunkową dowodów księgowych, 

 zestawienie obrotów i sald na koniec każdego miesiąca, 

 sporządzanie planów amortyzacji i oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych, 

 sporządzenie i przekazywanie przewidzianych przepisami prawa sprawozdań 

statystycznych i finansowych do właściwych urzędów, 

 sporządzanie dokumentów inwentaryzacyjnych, 

 zamknięcie roku obrachunkowego jednostki oraz sporządzenie bilansu, rachunku 

zysków i strat, informacji dodatkowej oraz przygotowanie dokumentów do KRS, 

 sporządzanie nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego wydruku dziennika, 

wszystkich zapisów na kontach oraz zestawienia obrotów i sald, 

 sporządzanie informacji niezbędnych do przelewów dot. należności 

publicznoprawnych (ZUS, US), 

 monitoring należności i zobowiązań, 

 doradztwo ekonomiczne i finansowe dotyczące funkcjonowania LGD. 

 

2. Obsługi kadrowo – płacowej obejmującej: 

 prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS), 

 sporządzanie umów zlecenia – na podstawie uzyskanych informacji od LGD, 

 sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych, 

 prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika, 

 prowadzenie kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją, 

 sporządzanie deklaracji za okresy sprawozdawcze dla ZUS oraz urzędów skarbowych, 

 sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 40, 

 sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników, 

 przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych, 

 przygotowanie specyfikacji do przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe 

pracowników oraz przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US). 

 

3. Sporządzanie pełnej dokumentacji potrzebnej do otrzymania i rozliczania pożyczek i 

kredytów bankowych. 

4. Dodatkowe wymagania: 



 bieżący udział w sporządzaniu wniosków o płatność, 

 udział w posiedzeniach Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Wlanego Zebrania WLGD, 

 czynny udział i obecność w trakcie kontroli organizowanych przez Instytucje 

Zarządzające Programem LEADER. 

 

Warunki nawiązania współpracy: 

1. polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej, 

2. wyposażenie w oprogramowanie księgowo – płacowe zgodne z wymaganiami MF. 

 

 Ofertę proszę przesłać 14.01.2015 r. 

 Oferta może być przesłana drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub doręczona osobiście. 

 Prosimy o podanie ceny brutto i netto za 1 miesiąc.   

 Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior pod 

nr tel. 65 529 61 03.  
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