Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: „Zakup usługi doradztwa podatkowego dla Województwa
Mazowieckiego w zakresie podatku VAT oraz podatku akcyzowego w 2022 r.”
Symbol dostaw, usług lub robót budowlanych zgodnie z CPV – 79.221000-9.
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji zadania w zakresie:
1) wyliczenia prewspółczynnika i wskaźnika struktury sprzedaży dla Urzędu
obejmującego dokonanie analizy działalności prowadzonej przez Urząd;
2) wyliczenia prewspółczynnika i wskaźnika struktury sprzedaży dla jednostek
organizacyjnych podlegających centralizacji, obejmującego dokonanie analizy
działalności prowadzonej przez jednostki organizacyjne;
3) aktualizacji „Zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych
w zakresie podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Województwa
Mazowieckiego” oraz „Zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjnych
i ewidencyjnych w zakresie podatku akcyzowego w jednostkach organizacyjnych
Województwa Mazowieckiego” polegającej na weryfikacji przygotowanych procedur,
obiegu dokumentów i informacji podatkowych w Województwie i jednostkach
organizacyjnych, w celu zapewnienia terminowości i prawidłowości merytorycznej
składanej zbiorczej deklaracji VAT-7 a także deklaracji akcyzowej oraz ich zgodności
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
4) aktualizacji transakcji sprzedażowo–zakupowych dokonywanych przez jednostki
organizacyjne, w tym również Urząd w celu uzupełnienia szczegółowych procedur
w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
5) przeprowadzenia 1 warsztatu szkoleniowego dla pracowników jednostek
organizacyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT w terminie wskazanym przez
Zamawiającego;
6) przeprowadzenia 1 warsztatu szkoleniowego dla pracowników jednostek
organizacyjnych w zakresie rozliczania podatku akcyzowego w terminie wskazanym
przez Zamawiającego;
7) przeprowadzenie 15 przeglądów podatkowych w siedzibach jednostek organizacyjnych
wskazanych przez Zamawiającego lub w przypadku obowiązywania stanu epidemii na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej - 25 przeglądów podatkowych w sposób zdalny
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, za 1 wskazany okres
podatkowy;
8) weryfikacja transakcji obejmujących działalność jednostek organizacyjnych na potrzeby
rozliczeń podatku akcyzowego oraz przeprowadzenie na jej podstawie nie więcej niż
15 przeglądów dokumentacji w siedzibach jednostek organizacyjnych wskazanych
przez Zamawiającego lub w przypadku obowiązywania stanu epidemii na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zdalny przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii informatycznych, za 1 wskazany okres podatkowy (kwartał);
9) wsparcia doradczego w zakresie problemów dotyczących rozliczania podatku VAT oraz
podatku akcyzowego wraz z udzieleniem rekomendacji, w formie spotkań, konsultacji
telefonicznych i e-mailowych. Wykonawca udzieli odpowiedzi w ramach
konsultacji/doradztwa, o których mowa powyżej, w ciągu trzech dni roboczych od
zgłoszenia danego problemu, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego
terminu. Termin spotkania wyznaczy Zamawiający z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na wcześniejszy termin.

Ponadto, w ramach przedmiotowego wsparcia Wykonawca zobowiązany będzie do
przesyłania w formie e-mail interpretacji podatkowych, informacji o zmianach w prawie
oraz orzecznictwo podatkowe w zakresie podatku VAT oraz akcyzowego.
Termin realizacji zamówienia (zgodnie z harmonogramem):
Termin
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Etap
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dnia)
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8.

9.

Wyliczenie prewspółczynnika i wskaźnika struktury sprzedaży dla
Urzędu

do 15.01.2022 r.

Wyliczenie prewspółczynnika i wskaźnika struktury sprzedaży dla
jednostek organizacyjnych Województwa podlegających centralizacji
Aktualizacja „Zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjnych
i ewidencyjnych w zakresie podatku od towarów i usług w jednostkach
organizacyjnych Województwa Mazowieckiego” oraz „Zasad
wykonywania obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych
w zakresie podatku akcyzowego w jednostkach organizacyjnych
Województwa Mazowieckiego”
Aktualizacja transakcji sprzedażowo–zakupowych dokonywanych przez
jednostki organizacyjne Województwa z uwzględnieniem specyfiki
działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym również
Urząd w celu uzupełnienia szczegółowych procedur w zakresie
rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz podatku akcyzowego
Przeprowadzenie 1 warsztatu szkoleniowego dla pracowników
scentralizowanych jednostek organizacyjnych w zakresie rozliczania
podatku VAT
Przeprowadzenia 1 warsztatu szkoleniowego dla pracowników
jednostek organizacyjnych w zakresie rozliczania podatku akcyzowego
Przeprowadzenie 15 przeglądów podatkowych w siedzibach jednostek
organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego lub w przypadku
obowiązywania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 25 przeglądów podatkowych w sposób zdalny przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii informatycznych, za 1 wskazany okres
podatkowy
Weryfikacja transakcji obejmujących działalność jednostek
organizacyjnych na potrzeby rozliczeń podatku akcyzowego oraz
przeprowadzenie na jej podstawie nie więcej niż 15 przeglądów
dokumentacji w siedzibach jednostek organizacyjnych wskazanych
przez Zamawiającego lub w przypadku obowiązywania stanu epidemii
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zdalny przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, za
1 wskazany okres podatkowy (kwartał)
Wsparcie doradcze w zakresie problemów dotyczących rozliczania
podatku VAT oraz podatku akcyzowego wraz z udzieleniem
rekomendacji, w formie spotkań, konsultacji telefonicznych i emailowych oraz przesyłanie w formie e-mail interpretacji podatkowych,
informacji o zmianach w prawie oraz orzecznictwo podatkowe w
zakresie podatku VAT oraz akcyzowego

do 31.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.

do 31.12.2022 r.

do 31.12.2022 r.

do 31.12.2022 r.
do 31.12.2022 r.

do 31.12.2022 r.

do 31.12.2022 r.

Kryteria oceny ofert:
1) 40 % cena,
2) 10 % doświadczenie w zakresie wyliczania prewspółczynnika i współczynnika
struktury sprzedaży dla jednostek organizacyjnych objętych centralizacją,
w szczególności urzędu obsługującego jst w zakresie rozliczania podatku VAT
(przykład szczegółowego wyliczenia prewspółczynnika i współczynnika struktury
sprzedaży – arkusz kalkulacyjny dla wyliczenia prewspółczynnika i współczynnika
struktury sprzedaży);
3) 10 % doświadczenie wykonawcy we współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego w ramach świadczenia usług doradztwa podatkowego w zakresie
podatku od towarów i usług, z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania
i odbiorców (oświadczenie o współpracy z 5 jst);
4) 10 % doświadczenie wykonawcy w zakresie doradztwa w podatku akcyzowym
z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania i odbiorców (oświadczenie
o współpracy z 5 podmiotami gospodarczymi);
5) 15 % doświadczenie w zakresie przeprowadzenia przeglądów podatkowych
(oświadczenie o przeprowadzeniu przeglądów podatkowych w 5 jednostkach
organizacyjnych scentralizowanych przez jst);
6) 15 % przedstawienie sposobu analizowania wyrobów akcyzowych obejmujących
działalność jednostek organizacyjnych w celu przeprowadzenia weryfikacji transakcji
ukierunkowanych na identyfikację ryzyk dotyczących rozliczania podatku akcyzowego
oraz poszukiwanie możliwości optymalizacji ponoszonych obciążeń z tytułu rozliczeń
w podatku akcyzowym – forma tabelaryczna z częścią opisową.
Ofertę należy złożyć:
drogą elektroniczną na adres e-mail: centralizacjavat@mazovia.pl z podaniem adnotacji
w tytule: Zapytanie ofertowe nr sprawy: BF-II-WV.272.16.2021.MJ do zamówienia: „Zakup
usługi doradztwa podatkowego dla Województwa Mazowieckiego w zakresie podatku VAT
oraz podatku akcyzowego w 2022 r.”
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
1) cenę usługi (z VAT) będącej przedmiotem zamówienia,
2) przykład szczegółowego wyliczenia prewspółczynnika i współczynnika struktury
sprzedaży – arkusz kalkulacyjny dla wyliczenia prewspółczynnika i współczynnika
struktury sprzedaży,
3) oświadczenia dokumentujące doświadczenie Wykonawcy w zakresie współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach świadczenia usług doradztwa
podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, z podaniem przedmiotu usługi,
dat wykonania i odbiorców,
4) oświadczenie dokumentujące doświadczenie wykonawcy we współpracy
z podmiotami gospodarczymi w zakresie doradztwa w podatku akcyzowym,
z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania i odbiorców,

5) oświadczenia dokumentujące doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzeniu
przeglądów podatkowych w jednostkach organizacyjnych scentralizowanych
przez jst,
6) przykład szczegółowej informacji w formie tabelarycznej nt. sposobu analizowania
wyrobów akcyzowych (opodatkowania podatkiem akcyzowym) obejmujących
działalność jednostek organizacyjnych.

