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ROZDZIAŁ I – INFORMACJE O OFERENCIE
1.

Dane Oferenta

IMPACT Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa,
NIP: 521-35-81-437
Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym,
Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS nr 0000366964
Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Regon: 142163380,
Kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł
Zarząd: Aneta Grudka – Prezes Zarządu

Osoby upoważnione do prowadzenia wszelkich czynności związanych ze złożoną ofertą, w tym negocjacji
oraz do podpisania umowy w imieniu Oferenta

Aneta Grudka – Prezes Zarządu
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Oferta

Naszą ofertę tworzą komplementarne usługi zapewniające pełną obsługę w zakresie usług rachunkowoksięgowych oraz kadrowo-płacowych.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą kompleksową ofertą, którą mamy przyjemność zaprezentować poniżej.
ZAKRES KSIĘGOWY:
1.1 USŁUGI SYSTEMOWE
1

Otwarcie księgi przychodów i rozchodów

1.2 KSIĘGOWOŚĆ
1
2
3
4
5
6

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z
26.08.2003 r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
staranną weryfikację formalną i rachunkową każdego źródłowego dokumentu finansowo – księgowego
pod względem zgodności z przepisami podatkowymi;
sporządzanie miesięcznych obliczeń zaliczek do deklaracji podatkowych CIT-8, PIT-36, PIT-36L;
prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług VAT oraz
sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 (ew. VAT-UE);
prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji;
reprezentowanie klienta wobec urzędu skarbowego– m.in. udzielanie wymaganych wyjaśnień,
odpowiedzi itp.

UWAGA: Proponowany zakres oferowanych usług ma charakter jedynie ramowy, bowiem w dowolnym
momencie istnieje możliwość modyfikacji powyższej oferty i uzgodnienie węższego lub szerszego zakresu
realizowanych usług stosownie do specyfiki Państwa firmy.

_________________________________________________________________________
IMPACT Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa,
NIP:521-35-81-437, Regon: 142163380, KRS nr 0000366964
Nr rachunku: PEKAO SA XIV O/Warszawa nr 25 1240 1079 1111 0010 3989 3113
Tel: 22 290 44 04, fax 22 205 04 31, 517, biuro@impact-ksiegowosc.pl

Warunki finansowe
Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów uzależnione jest od
ilości dokumentów i cena negocjowana jest indywidualnie z każdym klientem.
• Na zlecenie klienta możemy wykonywać dodatkowe prace, których wynagrodzenie kształtuje się
następująco:
kwoty płatnej miesięcznie za czynności niestandardowe,
opłaty za rozliczenie roczne od 50,00 pln + VAT ( cena ustalana indywidualnie w zależności od

ilości dokumentów)

UWAGA: Podane powyżej ceny dotyczą usług standardowych świadczonych przez IMPACT. Szczegółową
ofertę cenową uwzględniającą usługi dodatkowe i specyfikę Państwa firmy, będziemy mogli przedstawić po
uszczegółowieniu Państwa potrzeb i zakresu współpracy.

IMPACT zobowiązany jest wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej umowy z należytą
starannością, według najlepszej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie informacje
dotyczące Zleceniodawcy i prowadzonej przez niego działalności są objęte klauzulą poufności. IMPACT
ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zleceniodawcę w następstwie błędnego
działania lub zaniedbania w wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z niniejszej
umowy do wysokości 15 000,00 EURO (słownie: pietnaście tysiecy EURO) przewidzianych warunkami
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadanego przez IMPACT.

Aneta Grudka – Prezes Zarządu
IMPACT Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa,
tel. 0 517 752 314 , biuro@impact-ksiegowosc.pl
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OFERTA
OUTSOURCING USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH
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Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z poniższą wzorcową ofertą ze względu na wymierne efekty oferowanej
współpracy.
ZALETY PROPONOWANEJ OFERTY WSPÓŁPRACY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Znacząca redukcja kosztów w porównaniu do obsługi kadrowo-płacowej wewnątrz firmy
Brak konieczności utrzymywania wysoko wyspecjalizowanej kadry, której wiedzę trzeba stale
aktualizować
Możliwość redukcji zatrudnienia
Brak inwestycji w zakup (lub utrzymanie) specyficznego oprogramowania kadrowo -płacowego
Przeniesienie ryzyka zaistnienia pomyłki w rozliczeniach płacowych na wykonawcę usługi
Przeniesienie odpowiedzialności na IMPACT oraz zobowiązań wobec instytucji
Gwarancja tajności i poufności danych kadrowo-płacowych
Gwarancja jakości oferowanych usług zgodnych z wymogami prawnymi
Oszczędność czasu.
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KADRY I PŁACE
W ZAKRESIE OBSŁUGI KADROWEJ PROPONUJEMY PAŃSTWU:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa pracy (od momentu zatrudnienia do chwili zakończenia współpracy z danym
pracownikiem)
Admimistrowanie umowami cywilnoprawnymi (zlecenia, dzieło, kontrakty, i inne)
Prowadzenie ewidencji i ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
Zarządzanie bazą danych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i po otrzymaniu
zatwierdzonych dokumentów w zakresie:
o danych osobowych pracowników
o ewidencji terminów ważności zaświadczeń lekarskich, szkoleń BHP
o rozliczania i ewidencji: urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, okolicznościowych,
bezpłatnych, absencji chorobowych, godzin nadliczbowych i innych nieobecności
o ewidencji zasiłków
o ewidencji stanu zatrudnienia

Przygotowanie pełnej dokumentacji do ZUS w zakresie dokonywania zgłoszeń, zmian oraz
wyrejestrowań pracowników oraz zleceniobiorców ( ZUS ZUA, ZZA, ZIUA, ZCZA, ZWUA itp.)
Przygotowywanie okresowych, standardowych raportów w zakresie zmian dotyczących stanu
zatrudnienia, ilości wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych, terminów
ważności szkoleń bhp, zaświadczeń o zdolności do pracy
Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
tj. umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, książeczek
ubezpieczeniowych i innej wynikającej ze stosunku pracy
Przygotowywanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości w zakresie spraw personalnych
np. GUS
Sporządzanie standardowych raportów i analiz dotyczących zatrudnienia.
Informowanie pracowników o przysługujących im uprawnieniach oraz udzielanie wyjaśnień
związanych ze stosunkiem pracy (bezpośrednio lub on-line)
Obsługę kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie nadzorowanego obszaru
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W ZAKRESIE OBSŁUGI PŁACOWEJ PROPONUJEMY PAŃSTWU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sporządzanie listy płac i przygotowywanie innych dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami i z uwzględnieniem specyficznych danych przekazywanych przez Klienta
Rozliczanie prac zleconych i umów o dzieło, umów o zarządzanie, rad nadzorczych, kontraktów
Obsługę płacową cudzoziemców
Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników, a także na rachunki
bankowe wierzycieli ( np. banków, komorników, ubezpieczycieli)
Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych PIT 4
Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS DRA łącznie z raportami ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA
Przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań PDOF i ZUS
Sporządzanie deklaracji PFRON oraz wymaganej sprawozdawczości
Przygotowywanie uzgodnionych raportów płacowych
Przygotowywanie dokumentów dla pracownika m.in.:
o zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu
o miesięcznych informacji o wysokości wynagrodzeń ( np. paski wynagrodzeń, RMUA)
Sporządzenie i wysyłka informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT 11/8 B
Sporządzanie i wysyłka rocznych obliczeń podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika- PIT 40
Reprezentowanie Klienta przed organami kontroli ( US,ZUS,PIP).
Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń

USŁUGI DODATKOWE:
• Sporządzanie korekt deklaracji ZUS z lat poprzedzających współpracę z IMPACT oraz zawierających
błędy powstałe w wyniku pomyłek Klienta
• Sporządzenie dodatkowych list płac – na żądanie Klienta
• Sporządzanie raportów na bazie informacji niedostępnych bezpośrednio z systemu kadrowo –
płacowego (na bazie dokumentów źródłowych) lub raportów na życzenie klienta
• Przygotowanie dokumentacji do naliczania kapitału początkowego oraz sporządzanie ZUS Rp-7.

USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
•
•
•
•
•

Projektowanie lub audyt wewnętrznych aktów normatywnych, regulaminów i procedur
dotyczących spraw pracowniczych i płacowych
Projektowanie rocznych planów zatrudnienia i wynagrodzenia
Audyt dokumentacji personalnej
Opracowywanie systemów ocen okresowych
Opracowywanie opisów stanowisk pracy
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Dostarczamy i odbieramy dokumenty z siedziby Klienta, a także stosowynych Instytucji i
Urzędów.
Podany katalog usług zawiera tylko pozycje podstawowe, najczęściej występujące w standardowych
ofertach.
OFERTA CENOWA
Całkowity miesięczny koszt obsługi kadrowo-płacowej jest uzależniony od liczby obsługiwanych
pracowników i przyjętego zakresu współpracy. Składa się z dwóch elementów – opłaty ryczałtowej oraz
opłaty za każdego obsługiwanego pracownika. Cena ustalana jest indywidualnie z klientem.
Miesięczna opłata pobierana przez IMPACT z tytułu zewnętrznej obsługi kadrowo- płacowej
kształtuje się już od 35 PLN za jednego pracownika. Jest to cena negocjowana, uzależniona od ilości
obsługiwanych osób.

Szczegółową ofertę cenową uwzględniającą specyfikę Państwa firmy będziemy mogli przedstawić po
uszczegółowieniu Państwa potrzeb i zakresu współpracy.

Proponowany zakres oferowanych usług ma charakter jedynie ramowy, bowiem w dowolnym momencie
istnieje możliwość modyfikacji powyższej oferty i uzgodnienie węższego lub szerszego zakresu realizowanych
usług stosownie do specyfiki Państwa firmy.
KONTAKT
Szanowni Państwo,
Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem trwałej współpracy, realizowanej w życzliwej atmosferze. Naszą misją
jest zaspokajanie oczekiwań naszych Klientów, zapewnienie profesjonalnego poziomu obsługi i poczucia
bezpieczeństwa.

Aneta Grudka – Prezes Zarządu
IMPACT Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa,
tel. 0 517 752 314 , biuro@impact-ksiegowosc.pl

_________________________________________________________________________
IMPACT Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa,
NIP:521-35-81-437, Regon: 142163380, KRS nr 0000366964
Nr rachunku: PEKAO SA XIV O/Warszawa nr 25 1240 1079 1111 0010 3989 3113
Tel: 22 290 44 04, fax 22 205 04 31, 517, biuro@impact-ksiegowosc.pl

