
Zaproszenie do składania ofert 
na doradztwo w procesie przekształcenia Regionalnego Szpitala 

Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu  
w spółkę prawa handlowego 

 
 
1) Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w 

Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, niniejszym zaprasza do składania ofert na doradztwo w 
procesie przekształcania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu przy ulicy Rydygiera 15/17 w spółkę prawa handlowego – 
spółkę akcyjną. W zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu mieści się 
pełne doradztwo w zakresie przeprowadzenia procesu przekształcenia Szpitala w części, w 
jakiej dotyczy on podmiotu przekształcanego, a w szczególności doradztwo finansowe, 
księgowe, podatkowe, organizacyjne oraz techniczne związane z procesem przekształcenia 
jednostki. W ramach przedmiotu zamówienia Oferent będzie realizował wszelkie 
niezbędne zadania, a w szczególności (lecz nie wyłącznie): 
a) ustalenie wskaźnika zadłużenia, 
b) dokonanie wycen aktualizujących wartość księgową nieruchomości, 
c) sporządzenie bilansu zamknięcia Szpitala,  
d) sporządzenie bilansu otwarcia Spółki, 
e) ustalenie wartości kapitałów własnych Spółki, 
f) przygotowanie prognozy działalności Szpitala, na okres zgodny z czasem przyszłego 

finansowania spółki kapitałowej,  
g) przygotowanie memorandum informacyjnego dla potencjalnych akcjonariuszy 

(jednostki samorządu terytorialnego), 
h) sporządzenie opinii dot. wpływu zmian formy prawnej na obowiązki podatkowe. 

 
2) Wybrany Oferent może być zobowiązany przez Organizatora także do prowadzenia 

pełnego lub częściowego nadzoru i kierownictwa nad procesem przekształcenia i 
wszelkimi działaniami Organizatora podejmowanymi w związku z przekształceniem, aż 
do dnia uzyskania przez Organizatora wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego. 
 

3) Wartość zamówienia nie przekracza równowartości w złotych 30 000 euro, wobec czego 
nie mają zastosowania przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

4) Oferenci zainteresowani złożeniem oferty powinni posiadać doświadczenie w usługach 
doradczych wynikające z przeprowadzenia co najmniej trzech skutecznych przekształceń 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego w 
okresie ostatnich trzech lat.  

 
5) Przewidywany okres przedmiotowego doradztwa obejmuje trzy miesiące, począwszy od 

dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku, przy czym Organizator 
zastrzega, że okres realizacji doradztwa może zostać przedłużony. 

 
6) W celu przystąpienia do przetargu Oferent powinien przygotować pisemną ofertę. Oferta 

musi zawierać: 



a. proponowane wynagrodzenie ryczałtowe netto i brutto (z VAT ) za doradztwo w 
procesie przekształcania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. 
Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przy ulicy Rydygiera 15/17 w spółkę 
prawa handlowego, wraz z podaniem wynagrodzenia miesięcznego netto i brutto 
w przypadku przedłużenia okresu realizacji doradztwa, 

b. kserokopię odpisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej Oferenta,  

c. referencje przynajmniej trzech podmiotów potwierdzające doświadczenie w 
usługach doradczych Oferenta wynikające z przynajmniej trzech skutecznych 
przekształceń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę 
prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat.  

 
a) Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Organizatora, na adres 

podany w pkt. 1. Koperta powinna być opisana: “OFERTA – PRZEKSZTAŁCENIE 
SZPITALA W SPÓŁKĘ” oraz “Nie otwierać przed 6.08.2019 r. godz. 12.00”. 

                                                                                                                            
7) Oferty można składać w budynku administracyjnym „T” przy ul. Rydygiera 15/17 w 

Grudziądzu, pokój nr 108A, codziennie w godz. od 800 do 140 (oprócz dni wolnych od 
pracy ), nie później niż do 6.08.2019 r. godz. 11.30. 
 

8) Otwarcie ofert nastąpi w budynku administracyjnym „T” przy ul. Rydygiera 15/17, pokój 
nr 7, w dniu 6.08.2019 r. o godz. 12.00. 

 
9) Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 
10) Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Pan Krzysztof 

Bułkowski – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, tel. 566413405. 
 
Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1). informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny w 
Grudziądzu – Organizator. 

2. Inspektorem ochrony danych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądz jest 
Pan Witold Chojecki. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. B i lit. F RODO w 
celu prowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, zawarcia umowy, w celu 
realizacji obowiązków wynikających  
z ustawy Kodeks Cywilny. 



a) Pani / Pana dane osobowe udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi 
usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym podmiotom świadczącym usługi 
informatyczne, wsparcia technicznego  
i organizacyjnego oraz podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o 
regulację ustawy KC. 

b) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to 4 lata od dnia zakończenia 
niniejszego postępowania przetargowego, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata przez 
okres trwania urnowy,  bądź do zakończenia obowiązku archiwizacji dokumentów, 
dochodzenia roszczeń itp. 

c) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania 
danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych 
realizacji tych praw, 

d) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani /Pan, że przetwarzanie danych 
narusza Pani/ Pana prawa lub wolności, 

e) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak 
podania uniemożliwi Pani/Panu korzystanie z przysługujących na podstawie ustawy KC praw; 

f) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu 
ani udostępnianiu do państw trzecich. 

Grudziądz, dnia 26.07.2019 r. 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 


