Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
Rada Nadzorcza PKS w Raciborzu sp. z o.o.
z siedzibą w Raciborzu przy ul. Środkowej 5
zaprasza do składania ofert
celem zawarcia umowy o przeprowadzenie dobrowolnego badania sprawozdania finansowego
PKS w Raciborzu sp. z o.o. w Raciborzu oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z w/ w
badania.
I. Badanie rocznego sprawozdania finansowego PKS w Raciborzu sp. z o.o. w Raciborzu jest
badaniem dobrowolnym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 ze
zm.).
II. Dopuszcza się składanie przez oferentów ofert wariantowych w następujący sposób:
1. oferent może złożyć wyłącznie ofertę podstawową na badanie sprawozdania finansowego PKS w
Raciborzu sp. z o.o. w Raciborzu za rok obrotowy 2020 wraz z pisemnym sprawozdaniem z w/ w
badania lub
2. oferent może złożyć ofertę wariantową na badanie sprawozdania finansowego PKS w Raciborzu
sp. z o.o. w Raciborzu za lata obrotowe 2020 i 2021 wraz z pisemnym sprawozdaniem z w/ w
badania jednocześnie z ofertą podstawową wskazaną w ust. 1 powyżej.
III. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta podstawowa na badanie
sprawozdania finansowego PKS w Raciborzu Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 wraz z pisemnym
sprawozdaniem z w/ w badania” lub „Oferta wariantowa na badanie sprawozdania finansowego PKS
w Raciborzu Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 i za rok obrotowy 2020 i 2021 (na dwa lata) wraz z
pisemnym sprawozdaniem z w/ w badania” w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2020
roku do godz. 13.00 w siedzibie PKS w Raciborzu sp. z o.o. w Raciborzu (47 – 400) przy ul.
Środkowej 5, w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 14.00 lub przesłać pocztą na
adres siedziby Spółki (decyduje data wpływu).
IV. Oferta powinna zawierać
1. Informację o oferencie, w tym o formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta, wpisie
do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę firm audytorskich 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 lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC,
4. Oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. art. 69 – 73 ustawy z
dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (tj. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1415 ze zm.) pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia;
5. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017
roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1415 ze zm.),
6. Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w
inwentaryzacji, w tym przewidywany czas pracy bezpośrednio w Spółce.

7. Projekt umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenia
pisemnego sprawozdania z wyników tego badania,
8. Wynagrodzenie ryczałtowe (w wysokości: netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania
finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z w/ w badania w dwóch wariantach, w
zależności od treści oferty:
8.1. za rok 2020,
8.2. za rok 2020 i 2021 ( na dwa lata).
Wynagrodzenie winno zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z
uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzanie badania bezpośrednio w Spółce, kosztów
przejazdu oraz udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników.
9. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo wyboru wariantu zawarcia umowy tj. na jeden rok lub na
dwa lata łącznie.
V. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zakończenia
badania, przedłożenia pisemnego sprawozdania : do dnia 30 kwietnia roku następnego po
badanym roku obrotowym.
VI. Oferty nie spełniające powyższych wymogów lub złożone w innym terminie niż określony, nie
będą rozpatrywane.
VII. Otwarcie i ocena ofert oraz wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
nastąpi dnia 15 października 2020 roku w siedzibie Spółki, w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
VIII. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru jakiejkolwiek ze
złożonych ofert bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych lub finansowych.
IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej
www.pksraciborz.pl
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