KAMIENIE MILOWE - TWOICH INWESTYCJI

Rada Nadzorcza Kopalni Surowców Skalnych Klęczny sp. z o.o.
z siedzibą w Klęczanach, 33-394 Klęczany 176
zaprasza do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Kopalni Surowców Skalnych Klęczany sp. z o.o. i sporządzenie
pisemnej opinii wraz z raportem, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawiają sytuację
majątkową i finansową, jak także wynik finansowy spółki.
I. Oferty należy składać drogą mailową na adres
wiadomości: ” oferta na badanie 2017”.

sekretariat@ksskleczany.pl z dopiskiem w temacie

Oferty będą zbierane do dnia 20/10/2017 do godz. 15.00.
Oferta złożona po upływie terminu wyznaczonego do jej przyjęcia, nie podlega rozpatrzeniu.
II. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 31.10.2017 r. w siedzibie Spółki.
III. Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, którym mowa w
art. 47 ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz.649).
IV. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą
Opinii i Raportów z badań.
V. Oferta powinna zawierać:
1) Informację o ofercie, 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, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2) Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badanych podmiotów
w okresie ostatnich trzech lat, w tym badania podmiotów z sektora górniczego.
3) Kopie 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 sposób i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji.
6) Cenę (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego, oraz sporządzenie pisemnej opinii o badaniu
sprawozdania finansowego wraz z raportem badania sprawozdania.
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
VI. Kryteriami oceny ofert przede wszystkim będą: cena za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia, oraz
doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z branży, w której
działa Spółka, a także pozycja oferenta na rynku świadczonych usług.
VII. Ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, oraz zakończenia badania, przedłożenia
opinii i raportu ustala się:

- badanie sprawozdania finansowego w okresie od 15.12.2017 r. do 07.05.2018 r.
- przedłożenie opinii i raportu ustala się na dzień 15.05.2018 r.
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