
Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza PKS w Raciborzu Sp. z o.o.
z siedzibą w Raciborzu przy ul. Środkowa 5

zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS w Raciborzu Sp. z o.o.  za okres 
od  01  stycznia  2016r.  do  31  grudnia  2016r.  oraz  sporządzenie  pisemnej  opinii  wraz  z
raportem  o  tym,  czy  sprawozdanie  finansowe  jest  prawidłowe  oraz  rzetelnie  i  jasno
przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

I. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania 
finansowego PKS w Raciborzu Sp. z o.o.  za rok obrotowy 2016”  w nieprzekraczalnym terminie 
do 18 listopada  2016r. do godz. 13.00 w siedzibie PKS w Raciborzu Sp. z o.o.: 47-400 Racibórz 
ul. Środkowa 5, do  sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 14.00 lub przesłać 
pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data wpływu).

II. Oferta powinna zawierać:

1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych 
rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań 
sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu.

2. Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz 
badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.

3. Kopię polisy ubezpieczeniowej.

4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

5. Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem 
w inwentaryzacji, w tym przewidywany czas pracy bezpośrednio w Spółce.

6. Cenę (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej 
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena 
winna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem 
nakładu pracy na przeprowadzanie badania bezpośrednio w Spółce.

III. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zakończenia 
badania, przedłożenia opinii i raportu: do dnia 30 kwietnia 2016 r.

IV. Oferty nie spełniające powyższych wymogów lub złożone w innym terminie niż określony, 
nie będą rozpatrywane.

V. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi          
dnia  08 grudnia 2016 r. w siedzibie Spółki.

VI. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez 
podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych.
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