
 
 
 
Zapytanie ofertowe 

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. zł. 

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę 

wycenę rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i 

rentowe) (kod grupy CPV: 79400000-8)  

 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi 

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź 

NIP 729-22-42-712 REGON 471610127 

 

Prosimy o przedstawienie oferty na formularzu oferty zamieszczonym na stronie internetowej.  

Do oferty prosimy załączyć następujące dokumenty:  

1. zaświadczenie o wpisie w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru  Finansowego.  

2. podmioty składające  ofertę powinny posiadać doświadczenie. 

Warunek zostanie spełniony ,jeżeli Wykonawca wykaże ,że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał  należycie  wycenę 

rezerw dla co najmniej  2 podmiotów. 

3. podmioty składające ofertę powinny dysponować osobami posiadającymi licencję przewidzianą dla aktuariuszy. 

 

Szczegółowe informacje bieżące: tel. (42) 271 11 25,  271 16 42 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Wycena rezerw na przyszłe świadczenia 

pracownicze” w siedzibie Zamawiającego, tj. w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Łódź ul. 

Rzgowska 281/289, Budynek A, poziom „1” Sekretariat Z-cy Dyr. ds. Finansowych pok. Nr 15 do dnia 

24.01.2022r. do godziny 15:00  

 

Zakres usługi na wycenę rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy 

emerytalne i rentowe) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, (kod grupy CPV: 79400000-8) 

W ramach realizacji usługi zostaną  wykonane następujące czynności przez Wykonawcę : 

1)  weryfikacja  danych dostarczonych przez Zamawiającego, pod względem wewnętrznej spójności  

2)  skonstruowanie modelu do wyceny rezerw 

3)  stworzenie raportu z: 

     -  opisem zaakceptowanych przez Zamawiającego  założeń ekonomicznych i nieekonomicznych 

        wykorzystywanych w modelu 

     -  opisem przyjętej  metodologii obliczeniowej 

     -  zestawieniem  wartości oszacowanych  rezerw w podziale na każdy tytuł  rezerwy osobno  

        oraz na rezerwy krótkoterminowe i długoterminowe 

     -  podpisem i rekomendacją licencjonowanego aktuariusza 

 

Wersja elektroniczna dokumentu 

Dokument podpisany w oryginale z upoważnienia Dyrektora Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” 


