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Ponad 
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zrealizowanych 

projektów
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Szanowni Państwo,

Misją Grant Thornton – zarówno na świecie, jak i w Polsce – jest wspieranie odważnych, 

dynamicznie rozwijających się firm i uwalnianie ich naturalnego potencjału do wzrostu. Dlatego 

cieszymy się, że możemy zaprezentować przygotowaną specjalnie dla Państwa ofertę na 

sporządzenie niezależnej wyceny wartości Radpol S.A. Wierzymy, że nasze doświadczenie, 

wiedza merytoryczna oraz wyjątkowe podejście do Klienta sprawią, że będziemy mogli wesprzeć 

Państwa w realizacji strategii i osiąganiu celów. 

W niniejszej ofercie przedstawiamy zakres prac odpowiadający Państwa potrzebom oraz 

pokazujemy naszą metodologię pracy. Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa 

akceptacją i zaowocuje udaną współpracą.

W razie pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Mariusz Maik
Partner
Departament Doradztwa
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Poznaj 

szczegóły oferty

ROZDZIAŁ 1

Jak możemy 

pomóc?



Jak rozumiemy 
Państwa potrzeby

Skupiamy się na tym, co ważne dla Państwa i Państwa firmy. Przed 

udzieleniem odpowiedzi upewniamy się, że spełnimy Państwa 

oczekiwania i cele. 

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania ofertowego z dnia 17 maja 2022 r., mamy przyjemność 

przedłożyć Państwu dedykowaną ofertę Grant Thornton w zakresie sporządzenia niezależnej wyceny 

wartości Radpol S.A. (dalej Radpol, Spółka lub Zamawiający) na potrzeby przymusowego wykupu. 

Radpol jest wytwórcą i dostawcą instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z 

tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych 

gałęzi przemysłu.  

Ofertę Spółki można zagregować w ramach dwóch grup produktowych:

- electro & tech (wyroby termokurczliwe z uszlachetnionego polietylenu; porcelana elektrotechniczna)

- segment systemów rurowych (rury z polietylenu i polipropylenu; systemy preizolowane do budowy 

sieci ciepłowniczych oraz przesyłu mediów)

Kluczowymi odbiorcami Spółki są podmioty z takich sektorów jak m.in.: energetyka, gazownictwo, 

ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja.



Jak możemy pomóc

Wycena przeprowadzana jest celem ustalenia ceny wykupu akcjonariuszy mniejszościowych. W sposób 

kompleksowy wspomagamy naszych Klientów przy sporządzeniu niezależnej wyceny wartości.

Na potrzeby niniejszej wyceny zakładamy przeprowadzenie prac przy wykorzystaniu:

• metody dochodowej (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) oraz 

• metody porównań rynkowych.

Efektem prac będzie raport sporządzony na podstawie wyceny przeprowadzonej z wykorzystaniem danych przekazanych przez Spółkę oraz informacji 

rynkowych. Dokument zostanie przygotowany w języku polskim. W trakcie prac przewidujemy aktywny kontakt z przedstawicielami Spółki w celu omówienia 

oraz weryfikacji wszelkich założeń przyjętych do sporządzenia wyceny. 

Prace wskazane w powyższym zakresie wykonamy w ciągu do 10 dni roboczych od otrzymania kompletu danych, o które poprosimy w zapotrzebowaniu 

informacyjnym. W przypadku opóźnienia w przekazywaniu danych termin realizacji prac może ulec zmianie.



Wycena metodą dochodową zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flow – DCF) - przy 

zastosowaniu której w zakres prac wchodzi: weryfikacja projekcji finansowych przedstawionych przez Spółkę, prognoza 

przepływów pieniężnych, określenie przyszłego zapotrzebowania na kapitał obrotowy w oparciu o prognozy rozwoju i 

planowane nakłady, jak również kosztu kapitału Spółki. 

Metody dochodowe opierają się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa związana jest z jego zdolnością do 

generowania gotówki, a co za tym idzie przedstawiona z punktu widzenia generowanych przez podmiot korzyści 

finansowych, jakie przyniesie ono Państwu, czyli właścicielom Spółki w przyszłości. Wycena w tym ujęciu opiera się na 

potencjale i prognozach rozwoju Spółki. 

Wycena metodą porównań rynkowych - zakres prac obejmie: przygotowanie listy notowanych spółek 

porównywalnych do Spółki na rynkach polskim i zagranicznych, ustalenie miarodajnych mnożników dla Spółki 

i przedsiębiorstw porównywalnych, zebranie danych finansowych wszystkich przedsiębiorstw, kalkulację wartości 

mnożników rynkowych, ustalenie na ich podstawie wartości Spółki. 

W przypadku metody porównań rynkowych możliwe jest ustalenie wartości przedsiębiorstwa na podstawie porównania 

go z podobnymi podmiotami, w oparciu o wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe. Takie ujęcie wartości pozwala 

pokazać wartość z punktu widzenia rynku i tego, jaką wartość spółki widzi potencjalny inwestor. 
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Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Grant Thornton za wykonanie prac zgodnie z przyjętymi 

założeniami opisanymi w niniejszej ofercie prezentuje załączona tabela.

Termin płatności:

Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura zostanie 

wystawiona po przesłaniu pocztą ostatecznej wersji raportu z wyceny.

Wynagrodzenie

Zakres prac
Wynagrodzenie 

(netto, PLN)

Wycena wartości spółki Radpol S.A. 29 000

9

Warunki płatności:

1. Wynagrodzenie końcowe w wysokości 100% wynagrodzenia, powiększone 

o koszty dodatkowe (poniżej), płatne po wykonaniu usługi.

2. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług 

naliczony według obowiązującej stawki.

Koszty dodatkowe:

Dodatkowo wynagrodzenie wskazane w tabeli powyżej zostanie powiększone o:

1. koszty dojazdu i pobytu zespołu realizującego usługę, które obejmują:

a. koszty dojazdu samochodami ustalone na podstawie ilości 

przejechanych kilometrów według stawek wynikających z przepisów 

ustalających wysokość należności przysługujących pracownikom z 

tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub przejazd pierwszą klasą 

pociągami wszelkich rodzajów,

b. koszty pobytu obejmują pobyt w hotelach o standardzie nie wyższym niż 

czterogwiazdkowy oraz koszty diet w wysokości 85 PLN/osobę za dzień 

pobytu,

2. koszty tłumaczenia raportu na język obcy.

Ustalone przez nas wynagrodzenie gwarantuje odpowiedni stosunek jakości do ceny. 



Nasze doświadczenie
Wyceny

Jesteśmy przekonani, że wycena wartości 

przedsiębiorstwa wymaga zrozumienia otoczenia 

branżowego, w którym firma funkcjonuje oraz 

specyfiki prowadzonego biznesu. 

Realizując projekt korzystamy z wieloletniej wiedzy i doświadczenia, dzięki 

czemu patrzymy na firmę w szerszej perspektywie – widzimy całe 

przedsiębiorstwo i stale, dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe. 

Nasze szerokie doświadczenie dla firm z różnych branż pozwala nam 

interpretować nie tylko standardowe sytuacje, ale również identyfikować 

i uwzględniać w wycenie również niestandardowe sytuacje.

W związku z czym oddajemy do Państwa dyspozycji zespół, który oprócz 

wiedzy merytorycznej posiada bogate doświadczenie i kompetencje, które 

wykorzystuje przy realizacji projektów w pełni uwzględniając specyfikę 

Państwa biznesu. 

Wiedza i umiejętności naszych doradców od lat znajdują uznanie na polskim 

rynku i pomagają skutecznie wspierać realizację Państwa celów 

biznesowych. 

>500

zrealizowanych 
projektów

>200

klientów

Zespół 
kilkunastu

doświadczonych 
ekspertów
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Nasze doświadczenie

Green Factory

W latach 2015-2019 
regularnie 
współpracowaliśmy 
z Green Factory
realizując dla grupy 
szereg projektów 
wycenowych. 
Przedmiotem wyceny 
były spółki oraz znaki 
towarowe należące 
do grupy. 

Wyceny

Polska Grupa 
Energetyczna

W latach 2015-2019 
regularnie 
współpracowaliśmy 
z PGE realizując dla 
grupy szereg projektów 
wycenowych. 
Przedmiotem wyceny 
były spółki wchodzące 
w skład grupy.

Fundusz Rozwoju 
Spółek

W latach 2017-2018 
dwukrotnie 
wycenialiśmy Fundusz 
Rozwoju Spółek. 
Wyceny zostały 
przeprowadzone 
metodą DCF oraz 
skorygowanych 
aktywów netto dla 
celów transakcyjnych.

Agora

Zrealizowaliśmy wiele 
projektów 
wycenowych dla spółki 
Agora, wykonywanych 
najczęściej w ramach 
procesów alokacji ceny 
nabycia (PPA). 
Jednym z 
największych 
projektów PPA przy 
których mieliśmy 
możliwość pracować, 
była alokacja ceny 
nabycia grupy Eurozet.

Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne Police 

W latach 2007-2019 
zrealizowaliśmy szereg 
projektów wycenowych
dla Grupy Azoty Police.



Ursus

Na przestrzeni lat 
2017-2019 regularnie 
współpracowaliśmy 
z grupą Ursus, 
realizując dla grupy 
wiele projektów 
wycenowych. 
Przedmiotem wyceny 
były spółki wchodzące 
w skład grupy.

Benefit Systems Int.

Wycena spółki Benefit 
Systems International 
oraz 9 innych spółek 
zagranicznych, 
wchodzących w skład 
grupy. Wyceny zostały 
sporządzone metodą 
DCF na cele wewnętrzne 
grupy.

Polska Agencja 
Prasowa

Wycena Polskiej 
Agencji Prasowej oraz 
Przedsiębiorstwa 
Wydawniczego 
„Rzeczpospolita”. 
Wyceny zostały 
przeprowadzone 
w związku z zamiarem 
połączenia spółek.

Legia Warszawa

Wycena metodą DCF 
spółki Akademia 
Piłkarska Legii Sp. 
z o.o. – podmiotu 
zależnego Legii 
Warszawa.

Ceramika Paradyż

Wycena metodą DCF 
oraz porównawczą 
grupy Paradyż 
dla potrzeb 
informacyjnych 
w procesie udzielania 
kredytu grupie.

Pfeifer & Langen

Wycena metodą DCF 
dwóch spółek 
należących do grupy -
Pfeifer & Langen
Polska S.A. oraz Pfeifer
& Langen Glinojeck 
S.A. Wycena została 
przeprowadzona na 
cele transakcyjne.

Polski Fundusz 
Rozwoju

Wycena metodą DCF 
oraz skorygowanych 
aktywów netto spółki  
H. Cegielski – Poznań 
S.A. Wycena została 
przeprowadzona na 
potrzeby transakcyjne.

CLIP Group

W latach 2015-2019 
regularnie 
współpracowaliśmy 
z grupą CLIP realizując 
dla grupy szereg 
projektów wycenowych. 
Przedmiotem wyceny 
były spółki wchodzące 
w skład grupy.

Santander Finanse

Wycena spółki 
Santander Leasing 
(dawniej BZ WBK 
Leasing) dla celów 
wniesienia 100% akcji 
spółki aportem do 
innego 
przedsiębiorstwa.

Amica

Wycena metodą DCF 
oraz porównawczą 
spółki zależnej CDA 
Group Ltd. Wycena 
została sporządzona 
dla celów  weryfikacji 
wartości przedmiotu 
zastawu w związku 
z wyemitowanymi 
obligacjami.



Nasz zespół
Corporate Finance

Dariusz posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców 

i firm. Kieruje zespołami doradztwa podatkowego, prawnego oraz gospodarczego. Specjalizuje się 

w prawnych, podatkowych i bilansowych aspektach doradztwa w zakresie transakcji kapitałowych 

(fuzje, przejęcia, transakcje na przedsiębiorstwach, udziałach, akcjach). Jest liderem doradztwa dla 

firm rodzinnych, w szczególności w procesach sukcesji. 

Biegły rewident. Od 1997 roku związany z Grant Thornton.

Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych i problemów sukcesji firm rodzinnych. 

Współautor książek: „Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce polskich 

przedsiębiorstw”, „Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w nieruchomości –

najtrudniejsze problemy w prawie bilansowym i prawie podatkowym” oraz „Fuzje i przejęcia”, a także 

skierowanych do firm rodzinnych książek „Przyszłość mojej firmy” oraz „Zarządzanie firmą rodzinną”. 

Prelegent na szkoleniach i konferencjach. 

Dariusz Bednarski
Partner Zarządzający

Biegły rewident



Nasz zespół
Corporate Finance

Małgorzata Kaczmarczyk-
Białecka
Senior Menedżer
Corporate Finance

Małgorzata specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Zajmuje się realizacją 

projektów z zakresu wycen przedsiębiorstw, wycen szkód gospodarczych oraz wycen wartości 

niematerialnych i prawnych. Dodatkowo bierze aktywny udział w projektach związanych 

z modelowaniem finansowym, pozyskaniem finansowania oraz procesami fuzji i przejęć.

Karierę zawodową rozpoczęła w 2012 roku w departamencie klientów korporacyjnych w ING Banku 

Śląskim, gdzie zajmowała się analizą finansową, oceną zdolności kredytowej oraz monitoringiem 

sytuacji finansowej spółek. Autorka publikacji w prasie fachowej z zakresu analiz finansowych oraz 

wycen przedsiębiorstw. Współautorka książki „Przyszłość mojej firmy”. 

W 2013 roku dołączyła do zespołu Corporate Finance Grant Thornton.

Mariusz Maik
Partner
Corporate Finance

Mariusz jest odpowiedzialny za obszar wycen i doradztwa finansowego. Posiada ponad 

dwudziestoletnie doświadczenie w branży konsultingowej. Koordynuje prace zespołów realizujących 

usługi w zakresie konsultingu, wycen, modelowania biznesowego, analizy finansowej, biorąc 

bezpośredni udział w realizacji kluczowych projektów. Jest również ekspertem w obszarze doradztwa 

transakcyjnego. Skutecznie doradzał klientom zarówno w procesach kupna, jak i sprzedaży 

przedsiębiorstw oraz w pozyskaniu inwestora. Realizował projekty związane z analizą i oceną 

możliwych scenariuszy optymalizacji zaangażowania kapitałowego w spółkach. Pełni funkcję 

wicelidera zespołu doradztwa dla branży „Energia  i zasoby naturalne”. Certyfikowany Project 

Manager (Certified Project Management Associate IPMA Level D®). W trakcie swojej kariery kierował 

oraz zrealizował wiele projektów doradczych, między innymi w branży paliwowej, górnictwa nafty 

i gazu, energetycznej, FMCG, farmaceutycznej, motoryzacyjnej oraz na rzecz administracji publicznej 

i samorządów lokalnych. W 2017 roku dołączył do zespołu Corporate Finance Grant Thornton.

Lider projektu
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Tomasz Mleczak
Senior Menedżer
Corporate Finance

Tomasz specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Zajmuje się realizacją 

projektów związanych z przeprowadzaniem wycen przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych 

i prawnych. Doradza również przedsiębiorstwom poszukującym wsparcia m.in. w takim zakresie jak: 

budowanie strategii rozwoju, przygotowywanie biznes planów,  modelowanie finansowe oraz analiza 

kosztów i rentowności. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk transakcji giełdowych 

w międzynarodowym funduszu inwestycyjnym Franklin Templeton Investments. 

W trakcie zdobywania uprawnień doradcy inwestycyjnego w ramach programu prowadzonego przez 

Chartered Financial Analyst Institute (CFA Level II Candidate) oraz kwalifikacji wydawanych przez 

Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA.

Autor publikacji w prasie fachowej. Współautor książki „Przyszłość mojej firmy”.

W 2013 roku dołączył do zespołu Corporate Finance Grant Thornton.

Konrad Graczykowski
Supervisor, CFA
Corporate Finance

Konrad specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Uczestniczy w projektach 

dotyczących wycen przedsiębiorstw, wycen wartości niematerialnych i prawnych, przygotowania 

biznesplanów oraz analizy modeli finansowych. Wspiera również zespoły zajmujące się due diligence, 

wyceną szkód gospodarczych oraz doradzające przy procesach fuzji i przejęć. 

Posiadacz certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst) nadawanego przez CFA Institute. Absolwent 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe 

przedsiębiorstwa.

Autor publikacji w prasie fachowej. Współautor książki „Przyszłość mojej firmy”.

W 2014 roku dołączył do zespołu Corporate Finance Grant Thornton.

Joanna Obarska
Specjalista
Corporate Finance

Joanna specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Uczestniczy w projektach 

związanych z przeprowadzaniem wycen przedsiębiorstw, IBR, sporządzaniem Fairness Opinion oraz 

modelowaniem finansowym. Karierę zawodową rozpoczęła w poznańskiej firmie doradczej Eksi

Consulting, specjalizującej się głównie w projektach realizowanych na rzecz podmiotów z branży 

energetycznej i zbrojeniowej. Certyfikowany specjalista ds. rachunkowości i Członek Stowarzyszenia 

Księgowych w Polsce. 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność: rachunkowość i skarbowość oraz 

zarządzanie finansami prywatnymi. 

W 2015 roku dołączyła do zespołu Corporate Finance Grant Thornton. 15



Jarosław specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Uczestniczy w realizacji 

projektów dotyczących wycen przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych oraz wspiera 

zespół w różnorodnych projektach związanych z konsultingiem biznesowym. Pierwsze doświadczenia 

w sektorze finansowym zdobywał w dziale skarbca Grupy Eurocash. Absolwent Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach: zarządzanie na specjalności wycena nieruchomości oraz 

finanse i rachunkowość biznesu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe 

przedsiębiorstwa.

Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

W 2016 roku dołączył do zespołu Corporate Finance Grant Thornton.

Marta Jasińska
Specjalista
Corporate Finance

Marta specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Aktywnie uczestniczy 

w projektach z zakresu wycen przedsiębiorstw, analiz i modeli finansowych. 

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, o specjalności w języku 

angielskim: Quantitative Assets and Risk Management. Studiowała również Quantitative Finance na 

Università di Bologna. 

W 2017 roku dołączyła do zespołu Corporate Finance Grant Thornton.

Błażej Filipczak
Specjalista
Corporate Finance

Błażej specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Uczestniczy w realizacji 

projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także 

modelowania finansowego, analiz finansowych i zarządczych. 

Jest autorem narzędzia do bieżącego raportowania zarządczego – Pulpit Prezesa, które oferowane jest 

w ramach usług Grant Thornton. Absolwent studiów magisterskich na specjalności inwestycje 

kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

W 2014 roku dołączył do zespołu Corporate Finance Grant Thornton.

Jarosław Reszka
Specjalista
Corporate Finance

16



Jakub Galusiński
Senior Konsultant
Corporate Finance

Jakub specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Aktywnie uczestniczy 

w projektach dotyczących wycen przedsiębiorstw, znaków towarowych, wycen wartości szkód 

gospodarczych czy w obszarze konsultingu biznesowego.

Swoje pierwsze doświadczenia w obszarze finansów zbierał podczas stażu w audycie finansowym. 

Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu na specjalności rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA. W ramach programu 

Erasmus+ podczas studiów magisterskich wyjechał na semestr do University of Zagreb w Chorwacji.

Jest w trakcie zdobywania kwalifikacji ACCA na poziomie professional.

W 2018 roku dołączył do zespołu Corporate Finance Grant Thornton.

Dawid Bojarski
Senior Konsultant
Corporate Finance

Dawid specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Aktywnie uczestniczy 

w projektach z zakresu wycen przedsiębiorstw, analiz finansowych oraz modelowania finansowego. 

Karierę zawodową rozpoczął w 2017 roku w firmie State Street, w departamencie zabezpieczeń 

transakcji finansowych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku 

międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalizacja: ekonomia biznesu międzynarodowego.

Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

W 2019 roku dołączył do zespołu Corporate Finance Grant Thornton.

Michał Stróżak
Senior Konsultant
Corporate Finance

Michał specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Aktywnie uczestniczy 

w projektach z zakresu wycen przedsiębiorstw, analiz i modeli finansowych. Swoje pierwsze 

doświadczenia w obszarze finansów zbierał w departamencie controllingu ING Banku Śląskiego S.A. 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość, 

specjalizacja : analityk finansowy. 

W 2019 roku dołączył do zespołu Corporate Finance Grant Thornton.
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Natalia specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Aktywnie uczestniczy 

w projektach z zakresu wycen przedsiębiorstw, analiz i modeli finansowych.

Swoje pierwsze doświadczenia w obszarze finansów zbierała w zespole ryzyka kredytowego SGB-

Banku S.A. Absolwentka kierunku finanse i rachunkowość biznesu, specjalność: inwestycje kapitałowe 

i strategie finansowe przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

W 2020 roku dołączyła do zespołu Corporate Finance Grant Thornton.

Natalia Zapędowska
Konsultant
Corporate Finance

Radosław Majak 
Konsultant
Corporate Finance

Radosław specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Aktywnie uczestniczy 

w projektach z zakresu wycen przedsiębiorstw, analiz finansowych oraz modelowania finansowego. 

Karierę zawodową rozpoczął w 2013 roku w banku ING. 

Posiada certyfikat FMVA (Financial Modeling & Valuation Analyst) nadawanego przez Corporate

Finance Institute ®. Absolwent studiów inżynierskich na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz 

magisterskich w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (oddział Chorzów) na specjalności zarządzanie 

przedsiębiorstwem.

W 2020 roku dołączył do zespołu Corporate Finance Grant Thornton.

Katarzyna specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Aktywnie uczestniczy 

w projektach dotyczących wycen przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych, analiz 

i modeli finansowych. Karierę zawodową rozpoczęła w zespole podatkowym w PwC SDC. 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunkach finance and accounting for 

business oraz finanse i rachunkowość: ścieżka ACCA. 

Aktualnie jest w trakcie zdobywania kwalifikacji ACCA na poziomie professional. 

W 2020 roku dołączyła do zespołu Corporate Finance Grant Thornton. 

Katarzyna Świątek
Konsultant
Corporate Finance
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Dlaczego 

Klienci cenią 

nasze wsparcie?
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Poznaj 

Grant Thornton



Wyjątkowa troska o Klienta

9,39/10
Wysoki wskaźnik satysfakcji 

Klienta Grant Thornton w Polsce

Warszawa

Poznań

Wrocław

Kraków

Toruń

Katowice

800
ekspertów

6
biur w całej 

Polsce

2100
obsługiwanych 
Klientów rocznie

Firm audytorskich, doradczych i outsourcingowych 

jest wiele. To, co nas wyróżnia, to wyjątkowe 

przywiązywanie wagi do jakości obsługi Klientów. 

Nie tylko wspieramy Klientów w bieżącej działalności, ale też aktywnie 

inspirujemy ich do rozwoju. Efekty naszych wysiłków są widoczne 

w wysokich ocenach naszej pracy przez Klientów. Średnia nota 

wystawiona po zakończeniu projektu to 9,39 pkt na 10 możliwych.

Co gwarantujemy:

• Wysoką responsywność i jakość komunikacji

• Szybką reakcję na uwagi („czerwony guzik Klienta GT”)

• Całościowe podejście do potrzeb Klienta

• Zaawansowaną wiedzę ekspercką



„Przyjazność w kontaktach, 
partnerstwo w rozmowie, 
dociekanie sedna”
Jan Łożyński, Doradca Zarządu

LABO PRINT

„Grant Thornton potrafi 
dopasować się do naszej 
specyfiki”
Joanna Opyrchał-Ryłko, Prokurentka, Współwłaścicielka

RYŁKO

„Cenię w Grant Thornton 
zrozumienie naszych 
potrzeb i problemów 
biznesowych”
Tomasz Śniatała, Wiceprezes Zarządu

WIELTON

„Pełen profesjonalizm, 
zarówno w sferze 
zawodowej, jak i osobistej”
Jolanta Markowicz, Główny Księgowy

RAFAKO



Silna pozycja na rynku w Polsce

175% 
wzrostu przychodów 
Grant Thornton Polska 
w latach 2015-2021

Najszybciej 
rosnąca 
firma audytorsko-
doradcza w Polsce*

Podobnie jak większość polskich 

firm, zaczynaliśmy od zera, na 

fali transformacji ustrojowej.

Na polskim rynku działamy od 1993 roku 

i przez cały ten okres odnotowujemy silny 

wzrost przychodów, a przez ostatnie pięć lat 

zdołaliśmy niemal potroić skalę działalności, 

osiągając w roku obrotowym 2020/2021 

przychody na poziomie ponad 121 mln zł.

Silny rozwój to nie tylko skutek wzrostu 

organicznego, ale też rosnącej liczby usług 

realizowanych dla klientów zagranicznych 

oraz transakcji z obszaru fuzji i przejęć. 

W ostatnich latach do grupy Grant Thornton 

w Polsce włączyliśmy firmy FPA, Dorfin, 

F5 Konsulting, Edisonda i Immusec.

Dzięki temu jesteśmy obecnie najszybciej 

rosnącą firmą audytorsko-doradczą na 

polskim rynku*.

*według danych dziennika „Rzeczpospolita” 22



Międzynarodowe zaplecze i standardy

Uwalniamy potencjał rozwoju 

dynamicznych organizacji na 

całym świecie.

Grant Thornton to jedna z największych 

i najbardziej rozpoznawalnych organizacji 

audytorsko-doradczych na świecie. Obecna 

jest w ponad 140 krajach, gdzie posiada ponad 

700 biur i zatrudnia ponad 62 tys. osób. 

Obsługuje największe globalne firmy, ale 

wyspecjalizowała się w realizacji projektów 

dla dynamicznie rozwijających się firm 

prywatnych średniej i dużej wielkości.

Dzięki temu – choć historycznie i kapitałowo –

jesteśmy polską firmą, nasi klienci na 

polskim rynku są obsługiwani według 

najwyższych światowych standardów

oraz mają dostęp do wiedzy, doświadczenia 

i narzędzi specjalistów zatrudnionych 

w oddziałach Grant Thornton na całym świecie.

62 tys.
pracowników

140
krajów

700+
biur na całym świecie

118
lat doświadczenia

6,6 mld $
przychodu w 2021 r.
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Grant Thornton w Polsce to zespół osób o wyjątkowych 

kompetencjach, z wieloma tytułamizawodowymi.

analitycy  
CIA

(Certified Internal
Auditor)

biegli  
rewidenci

certyfikowani  
doradcy  

ASO

doradcy  
podatkowi

radcy  
prawni

członkowie  
ACCA

analitycy  
CFA

(Chartered Financial
Analyst)

maklerzy
800

pracowników

Zespół, na który możesz liczyć
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Dodatkowe korzyści ze współpracy

Korzystając z oferty Grant Thornton uzyskujesz 
nieodpłatny dostęp do wielu dodatkowych 
świadczeń – konferencji, warsztatów, analiz, 
raportów i artykułów.

Wieczór Inspiracji
Coroczna wyjątkowa kolacja

Client Week
Festiwal warsztatów dla Klientów

Raporty, poradniki, analizy
Około 40 własnych publikacji rocznie –
raportów, poradników, wyników badań

Newsletter
Treściwa porcja wiedzy od ekspertów GT



1. Rozwojowi dajemy 
kciuk w górę

W Grant Thornton bierzemy odpowiedzialność za siebie i za świat wokół. Dlatego zgodnie 
z ideą zrównoważonego rozwoju realizujemy program „Piątka dla świata”. W ramach niego 
realizujemy rocznie kilkadziesiąt działań na rzecz ekologii, tolerancji i różnorodności, dzieci 
z domów dziecka oraz szerzenia wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

Walczymy o dobre prawo, szerzymy 
wiedzę ekonomiczną oraz wspieramy 
lokalnych dostawców

3. Niszczeniu świata 
pokazujemy środkowy palec

W ramach programu „Purple is The New 
Green” promujemy postawy ekologiczne, 
ograniczamy emisję CO2, oszczędzamy 
wodę oraz segregujemy odpady.

Przybijamy „Piątkę dla świata”

2. Wskazujemy
młodym przyszłość

Promujemy wiedzę ekonomiczną 
w szkołach podstawowych i średnich. 
Wspieramy w rozwoju wychowanków 
dwóch domów dziecka.

4. Do różnorodności 
mamy serdeczny
stosunek

Stosujemy procedury równych szans dla wynagrodzeń 
i awansów. Wspieramy różnorodność Pracowników. 
Angażujemy młodych w proces decyzyjny.

5. Równowagę mamy

w małym palcu

Ułatwiamy Pracownikom godzeniu pracy z życiem osobistym. 
Dbamy o zdrowie fizyczne i psychiczne Pracowników.



Nasz CSR: pomagać w rozwoju

Pomoc dla domów
dziecka

Ekonomiczny Klucz 
do Przyszłości Akcja „Święta” Dress for Success

Z przyjemnością wspieramy nasze otoczenie. 

Robimy to jednak na swój sposób – pomagając 

naszym podopiecznym w ich rozwoju. 

Finansujemy ich edukację, ułatwiamy start 

w dorosłość, towarzyszymy w rozwoju zawodowym.

Wspieramy wychowanków domów 

dziecka w Lipnicy i Chotomowie. 

Finansujemy m.in. kursy prawa 

jazdy czy korepetycje.

Co roku wspólnie z partnerami 

organizujemy ogólnopolski konkurs 

wiedzy ekonomicznej dla kilkuset 

dzieci szkół podstawowych.

Zamiast wysyłać Klientom kolejne 

paczki świąteczne, wspieramy 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

naszych stypendystów.

Współpracujemy z organizacją 

pomagającą kobietom odnaleźć się 

na rynku pracy po długotrwałej 

przerwie w aktywności zawodowej.
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Sprawdź na 
grantthornton.pl

Co jeszcze możemy dla Państwa zrobić

Audyt

Badanie sprawozdań 
finansowych

Wdrażanie MSSF, MSR

Audyt wewnętrzny

Doradztwo 
podatkowe
Postępowania podatkowe

Audyty i due diligence
podatkowe

Procedury podatkowe

Działalność innowacyjna

Doradztwo 
transakcyjne
Sprzedaż i zakup biznesu

Podatkowe i prawne 
doradztwo transakcyjne

Due diligence

Konsulting

Doradztwo finansowe

Wyceny i modele 
finansowe

Optymalizacje procesów

Systemy zarządzania

Konsulting 
cyfrowy
Doradztwo strategiczne

Projektowanie narzędzi 
cyfrowych i badania UX

Cyberbezpieczeństwo

Outsourcing 
rachunkowości
Prowadzenie 
rachunkowości

Nadzór księgowy

Tax compliance

Zastępstwo personelu

Outsourcing 
płac i kadr
Usługi kadrowe i płacowe

Doradztwo prawne 
w zakresie kadr i płac

Zastępstwo personelu

Doradztwo 
europejskie
Dotacje z UE

Dotacje z innych źródeł

Strategie i plany rozwoju 
lokalnego

Oferta Grant Thornton w Polsce to 80 grup usług, realizowanych w ramach ośmiu linii biznesowych. 
Tak szeroki wachlarz kompetencji daje gwarancję, że wesprzemy Twoją organizację niemal w każdym 
obszarze, w którym tego potrzebujesz.

Kancelaria 
prawna
Zakładanie 
i reorganizacja biznesu

Obsługa prawna spółek

Sukcesja biznesu

…i wiele, wiele 
innych

https://grantthornton.pl/


Definicje Stron

Dane rejestrowe Wykonawcy

Grant Thornton Frąckowiak 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E

61-131 Poznań

NIP: 778-14-76-013

REGON: 301591100

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000369868

Dane rejestrowe Zamawiającego

RADPOL S.A.

Batorego 14

77-300 Człuchów

NIP: 843-00-00-202

Akceptacja oferty

Podstawą do rozpoczęcia prac jest podpisana umowa/zlecenie  

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub oświadczenie przez 

Zamawiającego o akceptacji warunków przedstawionych w wiążącej 

ofercie Wykonawcy, podpisane przez osobę (osoby) umocowaną do 

reprezentowania Zamawiającego podpisem własnoręcznym albo 

podpisem elektronicznym, bądź wysłane z adresu poczty 

elektronicznej takiej osoby (osób).

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przyjęcie oferty przez Zamawiającego nie oznacza jeszcze zawarcia 

umowy pomiędzy Stronami. Wykonawca zastrzega sobie prawo do 

odmowy zawarcia umowy w przypadku braku możliwości 

zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą

z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, a także w przypadku negatywnego efektu 

zastosowania tych środków bezpieczeństwa finansowego.
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Potwierdzenie niezależności

Zgodnie z polityką niezależności, Grant Thornton Frąckowiak Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Wykonawca ma obowiązek 

zachowania niezależności i bezstronności spółki i jej pracowników 

w stosunku do Klientów, na rzecz których wykonywane są usługi. Celem 

stosowania polityki niezależności jest uniknięcie jakiegokolwiek konfliktu 

interesów, zarówno na płaszczyźnie świadczonych usług jak i na 

płaszczyźnie relacji personalnych czy też kapitałowych. 

Na dzień przedłożenia niniejszej oferty procedura weryfikacji 

niezależności i bezstronności Wykonawcy względem Zamawiającego 

i podmiotów powiązanych z Zamawiającym została zakończona z 

wynikiem pozytywnym. 

Schematy podatkowe

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, nakładające 

obowiązki informacyjne wobec Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

w zakresie rozwiązań, które mogą być uznane za schemat podatkowy –

w rozumieniu przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (informacje o schematach podatkowych). 

Wobec tego informujemy, że jeśli po złożeniu oferty bądź w toku 

realizacji zleconych prac ujawnią się okoliczności, wskazujące na to, 

że prace mogą dotyczyć schematu podatkowego, spowodowuje to 

powstanie obowiązków informacyjnych wobec Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej zarówno po stronie Grant Thornton, jak też 

Państwa firmy.
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Poufność

1. Wykonawca Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec 

osób trzecich wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał 

w celach handlowych wyników prac ani informacji uzyskanych od 

Wykonawcy w trakcie realizacji prac, w szczególności dotyczących 

stosowanej przez Wykonawcę metodyki prac.

Odpowiedzialność

Wszelkie podejmowane przez Wykonawcę działania będą miały 

charakter działalności doradczej i mogą być ocenione wyłącznie 

w kategoriach starannego działania. Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za decyzje Zamawiającego (i ich skutki), podjęte 

w oparciu o przedstawione wyniki prac, jeżeli prace zostaną wykonane 

zgodnie z niniejszą umową, chyba że są one następstwem nierzetelnego 

działania pracowników Grant Thornton Frąckowiak Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Przesyłanie danych

1. Podczas realizowania projektu Zamawiający i Wykonawca godzą 

się na używanie poczty elektronicznej. 

2. Obie strony są świadome, że nie jest możliwe pełne 

zagwarantowanie bezpieczeństwa, poufności ani bezbłędności 

transmisji danych drogą elektroniczną. Informacje takie mogą 

ulegać uszkodzeniu, przechwyceniu lub stracie. Mogą one docierać 

do Zamawiającego lub Wykonawcy z opóźnieniem lub być 

niekompletne. W związku z tym pomimo, że Zamawiający 

i  Wykonawca zobowiązują się stosować wystarczające 

mechanizmy wykrywania wirusów komputerowych przed 

przesłaniem informacji drogą elektroniczną, należy zdawać sobie 

sprawę, że mechanizmy takie nie dają pewności, że przesyłane 

informacje nie będą zawierać żadnych wirusów. 

Inne postanowienia

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej ofercie zastosowanie mają 

Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez Departament Doradztwa 

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sp. k.

Uwagi końcowe



Zapraszamy do kontaktu

© 2022 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. Spółka komandytowa
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Senior Menedżer
Corporate Finance 
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M +48 661 530 164 

Termin ważności oferty:
Oferta zachowuje ważność do 6 czerwca 2022 r.
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Wycena wartości Spółki dokonana zostanie na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień wyceny, odpowiedzi na dodatkowe zapotrzebowanie 
informacyjne oraz innych informacji i wyjaśnień, które uzyskane zostaną od przedstawicieli Spółki (Zamawiającego). Zakładamy, iż Zamawiający umożliwi nam bezpośredni 
kontakt z przedstawicielami wycenianego podmiotu lub wyznaczy osobę, za pośrednictwem której będziemy mogli pozyskiwać niezbędne do wyceny dane.

W ramach procesu wyceny przedsiębiorstwa, skupiamy się na kluczowych obszarach działalności Spółki i perspektywach jej rozwoju w danej branży, w tym przeprowadzamy:

• analizę prowadzonej przez Spółkę działalności (segmenty rynku, główne produkty / usługi, kanały dystrybucji, konkurenci, klienci),

• analizę historycznych sprawozdań finansowych,

• analizę prognoz finansowych przedstawionych przez Spółkę poprzez odniesie ich do historycznych wyników, potencjału jej rozwoju, planów rozwoju, przewidywanych 
nakładów inwestycyjnych oraz prognoz rozwoju rynku,

• analizę finansową wycenianego podmiotu, z naciskiem na wskaźniki rentowności oraz płynności.

METODY DOCHODOWE

W metodach dochodowych firma rozumiana jest jako samodzielny podmiot 
gospodarczy, ukierunkowany przede wszystkim na wzrost dochodów oraz wartości. 
Wartość firmy szacowana jest na podstawie prognozowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych, zdyskontowanych według stopy odpowiadającej ryzyku danych 
przepływów.  W wycenie uwzględnione zostają wszystkie zdarzenia, jakie mają wpływ 
na sytuację finansową firmy: zarówno te, które miały miejsce w przeszłości, ale mają 
swoje konsekwencje w dniu wyceny, jak i te, które uwzględnia się w okresie prognozy. 

W metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF wartość firmy równa jest 
sumie korzyści finansowych, jakie przyniesie wyceniana spółka właścicielowi. Korzyści 
te można zdefiniować jako sumę dwóch składników:

• zaktualizowanej wartości salda przepływów pieniężnych w założonym okresie 
prognozy;

• zaktualizowanej wartości rezydualnej, czyli wartości przedsiębiorstwa 

po okresie prognozy.

Wartość przedsiębiorstwa w metodzie DCF określana jest wg wzoru:

, gdzie

W              - wartość firmy,
CF             - przepływ pieniężny z działalności firmy w danym okresie,
r                 - stopa dyskontowa (oczekiwana stopa zwrotu),
n                 - ilość okresów,
RV              - wartość rezydualna

Określenie przepływów pieniężnych

Przepływ pieniężny przyjęty do wyceny stanowią wolne operacyjne przepływy 
pieniężne. Jest to różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto a kosztami 
operacyjnymi bez amortyzacji, pomniejszona o zmiany kapitału obrotowego, nakłady 
inwestycyjne oraz obciążenia podatkowe (podatek dochodowy od EBIT). 

Przy tej konstrukcji przepływy pieniężne przyjęte do wyceny nie uwzględniają wpływów 

i wydatków z działalności finansowej. 

Wartość rezydualna

Wartość rezydualna (końcowa), oznaczająca wartość wycenianej spółki po okresie 
szczegółowej projekcji, szacowana jest według poniższej zależności:

, gdzie

RV - wartość rezydualna,
q - przewidywana stopa wzrostu nadwyżek po okresie projekcji,
CF - przepływ w okresie rezydualnym szacowany jako nadwyżka z ostatniego      

roku projekcji z uwzględnieniem prawidłowej relacji pomiędzy wielkością 
zakupów aktywów trwałych a amortyzacją (inwestycje na poziomie 
odtworzeniowym) oraz zmianą kapitału obrotowego netto,

r                    - stopa dyskontowa.

Stopa dyskontowa

Prognoza stopy dyskontowej ustalona zostanie na podstawie oszacowania średniego 
ważonego kosztu kapitału WACC wg wzoru:

, gdzie

WACC - średni ważony koszt kapitału,
Rw - stopa zwrotu z kapitałów własnych,
Kw - wartość kapitałów własnych,
K                 - suma kapitałów własnych i obcych,
ro                - stopa zwrotu z kapitałów obcych,
D                - wartość kapitałów obcych,
T                 - stopa podatku dochodowego.
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Koszt kapitałów własnych zostanie oszacowany wg modelu CAPM:

, gdzie

rf - stopa zwrotu z instrumentów wolnych od ryzyka, stała w całym okresie 
prognozy, równa rentowności 10 – letnich obligacji skarbowych,

rr- rf - premia za inwestycyjne ryzyko rynkowe,
ß                 - współczynnik zmiany stopy zwrotu danego papieru wartościowego 

na zmianę stopy zwrotu portfela rynkowego. 

Koszt kapitałów obcych oszacowany zostanie na podstawie kosztu posiadanych 
i planowanych przez wycenianą spółkę kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań 
finansowych, ich udziałów w sumie zadłużenia oraz przyjęcia odpowiednich stóp 
podatkowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

METODY RYNKOWE

Wycena porównań rynkowych może zostać wykorzystana, jeśli na Giełdzie Papierów 
Wartościowych lub na giełdach zagranicznych notowane są spółki, których zakres oraz 
specyfika prowadzonej działalności byłyby porównywalne do Spółki wycenianej. 

Wycena metodą porównań rynkowych opiera się na znalezieniu porównywalnej spółki, 
której wartość rynkowa jest znana. Aby określić wartość podobnej spółki 
wykorzystywane są dane dotyczące spółek notowanych na giełdach papierów 
wartościowych. Zakłada się, że jeśli zakres działalności dwóch spółek jest do siebie 
zbliżony, to generowane przez nie przepływy pieniężne będą zależały od tych samych 
czynników, czyli będą silnie skorelowane ze sobą. 

Zasada działania porównawczej metody wyceny z matematycznego punktu widzenia 
opiera się na następujących założeniach:

, gdzie 

V - wskaźnik wartości,
x                  - zmienna.

Wycena spółki polega na wyliczeniu poniższego równania:

Równanie to sprawdza się dla każdej zmiennej x, dopóki stosunek V do x pozostaje stały. 
Jako zmienne stosuje się między innymi: 

• zysk netto, 

• zysk operacyjny lub zysk operacyjny powiększony o amortyzację,

• przychody ze sprzedaży, 

• wartość księgową. 

Stosując wycenę metodą porównawczą wykorzystywanych jest jednocześnie kilka 
zmiennych. Dla każdej z wybranych zmiennych wyznacza się mnożnik dla spółek 
porównywalnych, a następnie oblicza się średnią arytmetyczną lub medianę tych 
mnożników i mnoży przez odpowiednie zmienne osiągane przez wycenianą spółkę. 

Do wyceny metodą porównań rynkowych stosuje się dwa rodzaje mnożników tj.: 

1. Mnożniki Equity Value (kapitałów własnych) - służą do ustalenia wartości 
rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa. Najczęściej stosowane mnożniki:

• cena do zysku netto (P/E),

• cena do wartości księgowej (P/BV), 

• cena do przychodów (P/S).

2. Mnożniki Enterprise Value (wartość całej firmy) - służą one do ustalenia wartości 
rynkowej całego przedsiębiorstwa, łącznie z zadłużeniem. Najczęściej stosowane 
mnożniki:

• wartość rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto 
do przychodów ze sprzedaży (EV/S),

• wartość rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto 
do zysku operacyjnego (EV/EBIT),

• wartość rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto 
do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzacje (EV/EBITDA).

Wycena transakcji porównywalnych może zostać wykorzystana, jeśli na rynku 
zidentyfikowane zostaną transakcje kupna/sprzedaży papierów wartościowych 
podmiotów, których zakres oraz specyfika prowadzonej działalności byłyby 
porównywalne do Spółki wycenianej. 

Wycena transakcji porównywalnych opiera się na znalezieniu porównywalnych 
transakcji, której wartość rynkowa jest znana. Zakłada się, że jeśli zakres działalności 
dwóch spółek jest do siebie zbliżony, to generowane przez nie przepływy pieniężne będą 
zależały od tych samych czynników, czyli będą silnie skorelowane ze sobą. 

Do wyceny metodą transakcji porównywalnych stosuje się mnożniki Equity Value 
oraz Enterprise Value. Najczęściej stosowane mnożniki to:

• cena do zysku netto (P/E),

• cena do wartości księgowej (P/BV), 

• cena do przychodów (P/S),

• wartość rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto do zysku 
operacyjnego powiększonego o amortyzacje (EV/EBITDA).



Załącznik 2
Przetwarzanie danych osobowych
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Informacje podstawowe

1. Zapisy poniższych sekcji dotyczą tylko sytuacji, w których mamy do czynienia 
z powierzeniem danych osobowych do przetwarzania. 

2. Powierzenie przetwarzania danych ma miejsce jedynie wtedy, gdy jeden podmiot 
zleci innemu podmiotowi operacje, której istotną jest przetwarzanie danych 
osobowych. Za powierzenie nie uważa się operacji, w ramach których 
przetwarzanie danych osobowych nie jest główną, pierwszorzędną aktywnością, 
a jedynie efektem pobocznym innych toczących się procesów. Udostępnienie 
stanowi natomiast przekazanie danych osobowych Wykonawcy, który sam 
decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, stając się jednocześnie 
administratorem danych.   

3. W przypadku usług związanych z doradztwem podatkowym i prawnym, których 
świadczenie jest uregulowane  w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie 
podatkowym, czy też ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zapisy 
poniższych sekcji odnoszących się do powierzenia danych osobowych do 
przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu, nie mają zastosowania.

Oświadczenia stron

4. W związku z wykonywaniem niniejszej Umowy przetwarzane są dane osobowe.  

5. Wykonawca wskazuje, że informacje o czynnościach przetwarzania danych 
osobowych, tj. tzw. klauzula informacyjna, są dostępne na stronie internetowej: 
www.grantthornton.pl (zakładka Polityka prywatności). Dodatkowo Zamawiający 
zobowiązuje się pouczyć osoby, których dane ujawnia Wykonawcy, o możliwości 
dostępu do treści przedmiotowej informacji, za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 
14 ust. 5 RODO.

6. Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za kwestie związane z ochroną danych 
osobowych:

a. dla Wykonawcy – iod@pl.gt.com.

7. Czas przetwarzania jest uzależniony przede wszystkim od długości okresu realizacji 
umowy, terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także od okresu, o którym 
mowa w innych przepisach szczegółowych.

Powierzenie danych osobowych do przetwarzania

8. Zamawiający jest podmiotem upoważnionym do powierzenia danych osobowych 
Wykonawcy. Wykonawca jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe 
(procesorem).

Charakter i cel przetwarzania

9. Powierzone dane osobowe są przetwarzane w celu należytego wykonania Umowy, 
to jest w celu realizacji usług stanowiących przedmiot Umowy, a określonych w tej 
Umowie oraz w ewentualnych zleceniach, regulaminach świadczenia usług lub 
korespondencji pomiędzy Stronami, pozostających w związku z zawarciem i 
wykonywaniem Umowy.

10. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych 
w Umowie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1, (RODO), które są obowiązujące 
od dnia 25 maja 2018 roku.

Zakres przetwarzania

11. Rodzaj przetwarzanych przez Wykonawcę powierzonych mu danych osobowych 
oraz kategorie osób, których te dane dotyczą są uzależnione od rodzaju 
świadczonej usługi i decyzji Zamawiającego. 

12. Wykonawca realizuje następujące czynności przetwarzania: 

a. zbieranie danych osobowych,

b. utrwalanie danych osobowych,

c. przechowywanie danych osobowych,

d. porządkowanie i sortowanie danych osobowych,

e. udostępnianie danych osobowych,

f. usuwanie danych osobowych.

Czas przetwarzania

13. Z zastrzeżeniem pkt 14 poniżej, powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez 
Wykonawcę wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania 
tych danych, to jest: czas realizacji Umowy oraz okres do upływu terminu 
przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub okres do upływu 
wypełnienia obowiązków prawnych przez Wykonawcę (np. obowiązki podatkowe, 
rachunkowe).

14. Powierzone dane osobowe nigdy nie będą przetwarzane dłużej niż przez czas 
wskazany w pkt 13 powyżej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa.

Obowiązki Zamawiającego

15. Zamawiający oświadcza, że zgromadził przetwarzane dane osobowe powierzone 
Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności 
Zamawiający powierza dane, które przetwarza zgodnie z prawem wyłącznie 
w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden 
z warunków określonych w art. 6 ust. 1 RODO.

16. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie informować Wykonawcę o każdym 
przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z praw 
jej przysługujących, a w szczególności:

a. prawa do sprostowania danych wskazanego w art. 16 RODO,

b. prawa do usunięcia danych wskazanego w art. 17 RODO,

c. prawa do ograniczenia przetwarzania danych wskazanego w art. 18 RODO,

d. prawa do wniesienia sprzeciwu wskazanego w art. 21 RODO.

http://www.grantthornton.pl/
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17. Jeżeli do skutecznej realizacji Umowy nie jest wymagane przekazanie Wykonawcy 
danych osobowych, Zamawiający zobowiązuje się do przekazania dokumentów, 
które mogłyby takie dane zawierać, w postaci poddanej anonimizacji bądź 
pseudonimizacji. 

Obowiązki Wykonawcy

18. Wykonawca przetwarzać będzie powierzone dane osobowe wyłącznie zgodnie z 
Umową – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli transfer danych będzie uzależniony od 
obowiązku prawnego, który nakłada na Wykonawcę prawo Unii Europejskiej lub 
prawo państwa członkowskiego, przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania 
udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

19. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych 
osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały 
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

20. Wykonawca podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, według 
zasad jak niżej.

21. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, 
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, 
Wykonawca wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi              
w stosownym przypadku: 

a. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, 

b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i 
odporności systemów i usług przetwarzania, 

c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i 
dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego oraz 

d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków 
technicznych           i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo 
przetwarzania.

22. Wykonawca, oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia 
przede wszystkim ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, a w szczególności 
wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, 
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych 
osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

23. Wykonawca podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna 
działająca z jej upoważnienia, która ma dostęp do danych osobowych, 
przetwarzała je wyłącznie na jej polecenie, chyba że wymaga tego od niej prawo 
Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego.

24. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Wykonawca w miarę możliwości 
pomaga Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 
wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,   
w zakresie wykonywania jej praw.

25. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, Wykonawca 
pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 
RODO.

26. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne                 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach i związanych           
z powierzeniem danych osobowych do przetwarzania oraz umożliwia 
Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego 
przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich.

27. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane 
mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego o ochronie danych.

28. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności 
przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, dla 
danych osobowych powierzonych w ramach Umowy.

29. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je Zamawiającemu. Jeżeli – i w zakresie, w jakim – informacji nie da 
się udzielić w tym samym czasie, Wykonawca może jej udzielać sukcesywnie bez 
zbędnej zwłoki.

Dalsze powierzenie danych osobowych do przetwarzania

30. Zamawiający wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych 
osobowych przez Wykonawcę jego procesorom. Aktualna lista dalszych podmiotów 
przetwarzających, do których Wykonawca może powierzyć dane osobowe jest 
sformułowana w tabeli na końcu niniejszego załącznika. Ostateczny wybór 
podmiotów może być dokonany na późniejszym etapie realizacji usługi. 

31. Jeżeli do wykonania w imieniu Zamawiającego konkretnych czynności 
przetwarzania, Wykonawca korzystać będzie z usług innego podmiotu 
przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający Wykonawca nałoży – na 
mocy umowy – te same obowiązki ochrony danych jak w Umowie, 
a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 
odpowiadało wymogom RODO.

32. Wykonawca będzie przestrzegać warunków korzystania z usług innych podmiotów 
przetwarzających, wskazanych w RODO.

33. Zamawiający ma świadomość i wyraża zgodę na udostępnienie danych 
osobowych innym odbiorcom będącym odrębnymi administratorami, którymi mogą 
być kancelarie notarialne, prawne czy też niektóre podmioty doradcze. Przede 
wszystkim takim odbiorcą danych może być podmiot powiązany, tj.: GRANT 
THORNTON LEGAL MAŚLANKO KANCELARIA PRAWNA Spółka komandytowa               
z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań, 
wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,      
pod numerem KRS: 0000444633, NIP: 7822555584, REGON: 302306975.
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Odpowiedzialność Stron

34. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność w zakresie swoich praw i obowiązków 
określonych w Umowie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

35. Niezależnie od powyższego, Zamawiający jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 
powstałe w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, których 
przetwarzanie było niedopuszczalne, to jest odbywało się bez jednej z podstaw 
prawnych wskazanych w art. 6 ust. 1 RODO lub w sytuacji, gdy Zamawiający       
nie wykonał swoich obowiązków ustawowych lub umownych.

Usunięcie danych

36. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 13 i 14 powyżej, o ile Zamawiający nie 
zażąda zwrotu wszelkich danych osobowych na jego koszt,  Wykonawca usuwa 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie (z wyłączeniem 
sporządzonych automatycznie kopii zapasowych i archiwum poczty elektronicznej), 
chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują 
przechowywanie danych osobowych.

Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających, do których możliwe jest powierzenie danych osobowych

Nazwa podmiotu Czynności przetwarzania – charakter usługi Lokalizacja

Iron Mountain Polska sp. z o.o. z siedzibą w Regułach przy ul. Regulskiej 2 (05-820 Piastów)
wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000155844

Niszczenie dokumentów papierowych i innych nośników danych, tj. 
płyt CD/DVD Ew. usługa archiwizacji dokumentów papierowych

Polska

Marek Szukała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAREK SZUKAŁA „MAREKS” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE  z siedzibą w Poznaniu przy ul. S. Wyspiańskiego nr 15A/24 (60-750 Poznań), NIP: 7791338287

Niszczenie dokumentów papierowych i innych nośników danych, tj. 
płyt CD/DVD

Polska

GET IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181 B (02-222 Warszawa)
wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000045032

Tłumacz Polska

Biuro Tłumaczeń Tra-Wers Anna Kaźmierczak Agnieszka Stępień s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 27/29 (61-725 
Poznań), NIP: 7773235401

Tłumacz Polska

Małgorzata Jarema prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Jarema Małgorzata Marta, MAJAR BIURO TŁUMACZEŃ 
SPECJALISTYCZNYCH z siedzibą w Warszawie (00-684 Warszawa) przy ul. Wspólnej 50A/44, NIP: 7951981455

Tłumacz Polska

POZENA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. W. Reymonta 5/3 (60-791 Poznań)
wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000702322

Tłumacz Polska

Ew. inne podmioty świadczące usługi z zakresu wykonywania tłumaczeń – wybierane doraźnie (tj. brak stałej umowy dot. 
współpracy)

Tłumacz Polska

Bartłomiej Książkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BARTŁOMIEJ KSIĄŻKIEWICZ PURE MESSENGER przy ul. 
Grunwaldzkiej 348 (60-166 Poznań), NIP: 7792180842

Kurier Polska

Ew. inne podmioty świadczące usługi kurierskie – wybierane doraźnie (tj. brak stałej umowy dot. współpracy) Kurier Polska

EDISONDA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Dietla 52/9 (31-039 Kraków)
wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000734653

Wsparcie IT – dotyczy tylko niektórych usług świadczonych przy 
pomocy Eportalu

Polska

NONSTOP HANKUS & CECEK sp. j. z siedzibą w Wadowicach przy ul. 12 Pułku piechoty 37 (34-100 Wadowice)
wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000261091

Wsparcie IT – dotyczy tylko niektórych usług świadczonych przy 
pomocy Eportalu

Polska

Ew. inne podmioty świadczące usługi z zakresu pozyskania informacji niezbędnych do realizacji umowy ze  źródeł 
ogólnodostępnych, dokumentów rejestrowych, akt sądowych itp. – wybierane doraźnie (tj. brak stałej umowy dot. współpracy)

Wsparcie administracyjne Polska



Załącznik 3
Ogólne warunki świadczenia usług
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Uprawnienia

1. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych, doradztwa podatkowego oraz świadczenia innych usług wymienionych 
w art. 47 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym, wpisanym na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 
3654.

2. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do wykonywania czynności 
doradztwa podatkowego w rozumieniu Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie 
podatkowym. 

Zasady ogólne

1. Wszelkie dodatkowe oczekiwania Klienta, wykraczające poza zakres wskazany
w Ofercie/Umowie, mogą być zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie odrębnie 
zawartych pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą porozumień.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający ma obowiązek współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Kontraktu. 

2. Wszelkie Opracowania dostarczone przez Wykonawcę są przeznaczone wyłącznie do 
użytku Zamawiającego, chyba że Strony postanowią inaczej w Kontrakcie. 

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z zachowaniem należytej staranności 
w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego 
oraz aktualną wiedzą opartą o przepisy prawa i orzecznictwo. 

2. Kontrakt nie jest umową rezultatu, chyba że Oferta/Umowa stanowi inaczej.

3. Wszelkie Opracowania zawierające rekomendacje dla Zamawiającego zostaną 
przygotowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu ich opracowania, chyba że 
Strony postanowią inaczej. 

a. Zamawiający oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż przepisy, orzecznictwo sądów 
i interpretacje administracyjne oraz wypowiedzi przedstawicieli doktryny, na 
których Wykonawca opiera swoje wnioski, mogą ulec zmianie po dacie wydania 
rekomendacji przez Wykonawcę, co może mieć wpływ na wnioski zawarte 
w Opracowaniach. 

Definicje i skróty 

Zamawiający podmiot składający zapytanie ofertowe na usługi doradztwa świadczone przez 
Wykonawcę 

Wykonawca Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
(Grant Thornton Frąckowiak) 

Strony strony Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

Zapytanie ofertowe zapytanie w zakresie usług świadczonych przez Wykonawcę złożone przez 
Zamawiającego 

Oferta dokument zawierający ofertę Wykonawcy na realizację usługi, 
w zakresie której Zapytanie ofertowe złożył Zamawiający 

Oferta Wstępna dokument zawierający niewiążącą ofertę Wykonawcy na realizację usługi, w 
zakresie której Zapytanie ofertowe złożył Zamawiający, przedstawiany 
Zamawiającemu przed zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa 
finansowego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, a także przed weryfikacją niezależności wobec 
Zamawiającego

Umowa dokument precyzujący stosunek prawny między Zamawiającym 
i Wykonawcą, a w szczególności zakres zlecenia, warunki wykonania zlecenia oraz 
wysokość wynagrodzenia

Kontrakt umowa pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, zawarta w każdym trybie ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, (dalej „Kodeks cywilny”), (w tym poprzez 
przyjęcie oferty), której integralną część stanowią załączniki do niej, w tym OWŚU. 
Za umowę uznaje się również ofertę przyjętą przez Zamawiającego w formie 
potwierdzenia drogą elektroniczną (e-mailem). 

Usługi doradztwa usługi świadczone przez Wykonawcę, w  szczególności w zakresie: audytów 
podatkowych, due diligence w zakresie biznesowym, finansowym, podatkowym 
i prawnym, bieżącego doradztwa podatkowego, cen transferowych, transakcji 
kapitałowych (w tym działań dotyczących optymalizacji, restrukturyzacji, sprzedaży 
i/ lub zakupu firmy, rynku kapitałowego), wycen, konsultingu, szkoleń, 
reprezentowania przed organami podatkowymi, kontroli skarbowej a także sądami 
administracyjnymi (dalej: usługi)

Opracowanie wynik prac Wykonawcy przedstawiony w formie pisemnej (opinia, raport, notatka, 
informacja mailowa itp.)

OWŚU niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez Departament Doradztwa

Niniejszy dokument określa warunki świadczenia usług przez Departament Doradztwa Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. 

Wyrażone w niniejszym dokumencie postanowienia stanowią integralną część Kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. oraz Klienta. 

Klient, akceptując warunki złożonej Oferty lub zawierając Umowę z Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., akceptuje wszystkie warunki 
zawarte w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem tych, które w sposób odmienny zostały uregulowane lub uchylone w przyjętej Ofercie lub Umowie. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Oferty / Umowy a Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług przez Departament Doradztwa, wiążącą dla Stron jest treść Oferty / 
Umowy.
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b. Wykonawca nie jest zobowiązany do uaktualniania przekazanych Opracowań 
w związku ze zmianami przepisów, linii orzecznictwa, interpretacji czy wypowiedzi 
przedstawicieli doktryny. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do 
wykonania usługi oraz innych zobowiązań wynikających z Oferty/Umowy. 

5. Wykonawca dołoży starań, aby wskazać Zamawiającemu wszelkie ryzyka związane 
z przyjęciem rozwiązań wskazanych lub zaopiniowanych przez Wykonawcę 
w Opracowaniach.

Korzystanie z danych będących w zasobach Wykonawcy w związku ze 
świadczeniem innych usług

1. W związku z obowiązującymi po stronie Wykonawcy wewnętrznymi zasadami 
poufności, zespół Wykonawcy, dedykowany do realizacji Usług doradztwa, może nie 
posiadać dostępu do danych i informacji gromadzonych przez inne zespoły 
Wykonawcy, realizujące usługi dla Zamawiającego. W szczególności dotyczy to 
danych i informacji gromadzonych w ramach świadczenia usług outsourcingu 
księgowości, kadr i płac oraz audytu. 

2. W przypadku gdy świadczenie Usług doradztwa będzie wymagało dostępu do danych 
i informacji, do których dedykowany zespół Wykonawcy nie posiada dostępu, 
uzyskanie dostępu wymaga zgody Zamawiającego. Podobnie, przekazanie danych 
i informacji, w tym wyników prac Usług doradztwa innym zespołom Wykonawcy, 
wymaga zgody Zamawiającego, chyba, że przekazanie jest konieczne dla właściwego 
świadczenia usług przez inny zespół Wykonawcy – w takim przypadku Wykonawca 
może podjąć decyzję o przekazaniu danych i informacji lub wyników prac.

3. Wynagrodzenie za świadczenie Usługi doradztwa nie obejmuje czynności 
przygotowania i przekazania danych, informacji i dokumentów przez zespół inny niż 
dedykowany do realizacji Usług doradztwa, chyba, że co innego wynika ze złożonej 
przez Wykonawcę oferty.

4. W przypadku, gdy świadczenie Usług doradztwa będzie wymagało skorzystania 
z danych, informacji i dokumentów, dotyczących Zamawiającego, a znajdujących się 
w zasobach innego zespołu Wykonawcy niż zespół dedykowany do świadczenia Usług 
doradztwa, w związku ze świadczeniem na rzecz Zamawiającego innych usług (np. 
outsourcing rachunkowości, kadr i płac), skorzystanie z tych danych, 
informacji i dokumentów przez Wykonawcę może się wiązać z dodatkowym 
wynagrodzeniem dla tego innego zespołu Wykonawcy, adekwatnym do nakładu 
pracy i czasu, koniecznego do odszukania i opracowania tych danych, informacji 
i dokumentów. 

5. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, będzie każdorazowo 
uzgadniane przez Strony.

Niezależność i odpowiedzialność

1. Wszelkie działania Wykonawcy będą miały charakter działalności doradczej 
i mogą być ocenione wyłącznie w kategoriach starannego działania. Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności za decyzje Zamawiającego oraz ich konsekwencje, chyba że 
są one następstwem nierzetelnego działania Wykonawcy (np. sporządzenia opinii 
niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa). 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji prac objętych 
niniejszą umową, będące skutkiem działań instytucji, w szczególności sądu 
rejestrowego, organów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Strony niniejszym potwierdzają, iż każda z nich jest niezależnym kontrahentem,
a zawarcie Kontraktu nie powoduje, iż którakolwiek ze Stron ma prawo działać jako 
agent, przedstawiciel lub pełnomocnik drugiej Strony. Żadna ze Stron nie będzie 
działała ani reprezentowała bezpośrednio lub pośrednio drugiej Strony, ani
w jakikolwiek sposób zaciągała zobowiązania w imieniu lub na rzecz drugiej Strony. 

Poufność

1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane
w związku z realizacją Kontraktu. Informacjami podlegającymi ochronie będą wszelkie 
informacje wyrażone zarówno w formie pisemnej, ustnej, jak i zawarte na nośnikach 
informacji innego rodzaju, które dotyczą prowadzenia działalności przez Strony. 
Informacjami podlegającymi ochronie są również wzorce dokumentów, stanowiące 
własność Wykonawcy, technologia wykonania prac, struktura świadczenia usług itp.

2. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do informacji poufnych:

a. w przypadkach wskazanych ustawą lub odrębnymi przepisami, w szczególności 
przekazanym odpowiednim organom ścigania, organom skarbowym oraz innym 
organom administracji lub sądom. W takim przypadku Strona ujawniająca  
zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej Strony o charakterze 
i zakresie informacji udostępnionych/ przekazanych tym organom w terminie nie 
później niż 7 dni od daty udostępnienia/ przekazania tych informacji,

b. gdy są lub będą one stanowić informacje podane do publicznej wiadomości,

c. gdy są albo będą one pozyskane przez Strony w okolicznościach nie objętych 
niniejszą klauzulą poufności.

3. Wykonawca może zatrzymać, z zachowaniem powyższych postanowień, kopie 
poufnych informacji, o ile jest to konieczne dla spełnienia odpowiednich wymogów 
dotyczących profesjonalnych standardów oraz wewnętrznych procedur Wykonawcy.

Prawa autorskie

1. Wykonawca zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne prawa dotyczące ochrony 
własności intelektualnej związane z doradztwem i materiałami roboczymi.
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Komunikacja elektroniczna

1. Strony wyrażają zgodę na używanie poczty elektronicznej jako środka komunikacji 
w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Strony są świadome i akceptują ryzyko związane z komunikowaniem się za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, uwzględniając w szczególności, ale nie 
wyłącznie: braki w systemie zabezpieczeń, zawodność dostarczenia i możliwą utratę 
poufności lub uprzywilejowania. Jeżeli Zamawiający nie wystąpi pisemnie do 
Wykonawcy z prośbą o nieprzekazywanie jakichkolwiek danych lub informacji przez 
Internet, Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ryzyko związane 
z komunikacją przez Internet.

Referencje

1. Wykonawca, o ile przedmiot prac nie będzie miał charakteru poufnego, zastrzega 
sobie prawo do informowania klientów i potencjalnych klientów o wykonaniu usługi na 
rzecz Zamawiającego przy przedstawianiu swojego doświadczenia. Będzie miał prawo 
do wykorzystania w swoich materiałach informacyjnych wyłącznie nazwy, logotypu 
firmy Zamawiającego, zakresu zrealizowanych prac oraz okresu ich realizacji.

Zastrzeżenia do jakości świadczonych usług

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub zastrzeżeń w zakresie formy współpracy, 

jakości usług lub kontaktu z pracownikami Wykonawcy, Zamawiający może zgłaszać 

swoje uwagi do Dariusza Bednarskiego, Partnera Zarządzającego Departamentem 

Doradztwa Grant Thornton Frąckowiak (dariusz.bednarski@pl.gt.com, T +48 601 728 

683).

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się przykładać dużą wagę do ochrony prywatności 
i poufność danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem przez 
Wykonawcę Usług doradztwa, w tym z należytą starannością dobierać i stosować 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych 
osobowych.

2. Informacja o szczegółach przetwarzania danych osobowych, którymi Wykonawca 
zarządza jako administrator jest dostępna na stronie internetowej: 
www.grantthornton.pl – zakładka: Polityka prywatności. Zamawiający, o ile jest to 
zasadne, zobowiązuje się do pouczenia osób, których dane udostępnia Wykonawcy 
o dostępności przedmiotowej informacji.

3. W związku z zawarciem umowy w zakresie świadczenia przez Wykonawcę Usług 
doradztwa, Strony uregulują w umowie wszelkie kwestie dotyczące powierzenia 
danych osobowych Wykonawcy, w tym zawrą odpowiednią umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy.

4. Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do powierzenia danych, 
Wykonawcy w celu realizacji wykonywania Usług doradztwa i przetwarza te dane 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

5. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał powierzone dane osobowe, w sposób 
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO oraz 
wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania umowy.

Schematy podatkowe

1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, nakładające obowiązki 

informacyjne wobec Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie rozwiązań, 

które mogą być uznane za schemat podatkowy – w rozumieniu przepisów rozdziału 11a 

działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (informacje 

o schematach podatkowych). Wobec tego złożenie oferty na prace dotyczące 

schematu podatkowego, jak i ujawnienie się okoliczności, wskazujących na to, że 

prace mogą dotyczyć schematu podatkowego po złożeniu oferty bądź w toku 

realizacji zleconych prac, może spowodować powstanie obowiązków informacyjnych 

wobec Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zarówno po stronie Wykonawcy, jak 

i Zamawiającego.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, weryfikacja 
niezależności

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przed 
nawiązaniem stosunków gospodarczych Wykonawca zobowiązana jest do 
zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego (nie dotyczy to 
usług konsultingowych, w tym wycen, niepodlegających badaniu w tym zakresie). 
Ponadto – zgodnie z obowiązującą Wykonawcę polityką niezależności – w celu 
uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów, Wykonawca zobligowany jest do 
weryfikacji niezależności i bezstronności wobec Zamawiającego.

2. Dlatego przyjęcie przez Zamawiającego Oferty Wstępnej nie oznacza zawarcia 
Kontraktu pomiędzy Stronami. Niezwłocznie po pozyskaniu od Zamawiającego 
stosownych oświadczeń i informacji oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników 
weryfikacji Wykonawca złoży Ofertę o charakterze wiążącym bądź przedstawi 
Zamawiającemu projekt Umowy, zawierający warunki realizacji usług tożsame 
z zawartymi w Ofercie Wstępnej. 
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Postanowienia końcowe

1. Podstawą do rozpoczęcia przez Wykonawcę prac jest podpisana Umowa pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą lub wyrażenie przez Zamawiającego akceptacji 
warunków przedstawionych w Ofercie. Akceptacji Oferty bądź podpisania Umowy ze 
strony Zamawiającego dokonują osoby reprezentujące Zamawiającego bądź 
należycie przez niego umocowane, wskazane przez Zamawiającego w procesie 
stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
a w przypadku usług niepodlegających tym przepisom (usług konsultingowych, w tym 
wycen) – we właściwych rejestrach lub pełnomocnictwach. Podpisanie Umowy może 
być dokonane przez te osoby podpisem własnoręcznym bądź podpisem 
elektronicznym, a akceptacja Oferty - także przy pomocy poczty elektronicznej 
wysłanej przez te osoby z ich adresu poczty elektronicznej.

2. Przedstawiciel Zamawiającego akceptujący Ofertę/ podpisujący Umowę oświadcza, 
że jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego. Ponadto w imieniu Zarządu 
oświadcza, że Zarząd uzyskał wszelkie wymagane zgody na zawarcie Kontraktu, 
w szczególności zgodę przewidzianą w art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r., 
Kodeks spółek handlowych, o ile jest wymagana.

3. W sprawach nieunormowanych niniejszymi OWŚU zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących wyniknąć
z niniejszych OWŚU jest właściwy rzeczowo sąd powszechny dla miasta Poznania.

5. W celu uchylenia wątpliwości Strony postanawiają, że jeżeli którekolwiek
z postanowień Oferty/ Umowy  lub OWŚU okaże się nieważne lub będzie obarczone 
inną wadą prawną, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia. 
W odniesieniu do postanowień dotkniętych nieważnością lub niewykonalnością Strony 
wynegocjują w dobrej wierze, w miarę możliwości, alternatywne rozwiązania, które 
będą wiążące i wykonalne i będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami określonymi w OWŚU oraz 
warunkami określonymi w Ofercie/ Umowie, wiążące są warunki zdefiniowane
w Ofercie/ Umowie. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający zalega z zapłatą jakichkolwiek zobowiązań wobec 
Wykonawcy, niezależnie od tego, jakich usług dotyczą i niezależnie od tego, przez jaką 
komórkę organizacyjną Wykonawcy zostały wykonane, Wykonawca ma prawo do 
natychmiastowego wstrzymania świadczenia usług na rzecz Zamawiającego lub do 
jednostronnego, natychmiastowego rozwiązania umowy poprzez przekazanie 
Zamawiającemu oświadczenia swojej woli w formie pisemnej. Wykonawcy przysługuje, 
w takim przypadku, wynagrodzenie za prace wykonane do momentu - odpowiednio –
wstrzymania prac bądź rozwiązania umowy. Wykonawca nie ponosi wówczas 
odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Zamawiającego w związku 
ze wstrzymaniem prac lub rozwiązaniem umowy w tym trybie.


