
Zaproszenie 

 do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. 

Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. 

 

Rada Nadzorcza Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. z siedzibą 

przy ul. Wigierskiej 32, 16-400 Suwałki zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych 

ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r.  

do 31.12.2016 r. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.,  

- sporządzenie pisemnej opinii, 

- sporządzenie   raportu   czy   sprawozdanie   finansowe   jest  zgodne  z  zasadami  (polityką)   

   rachunkowości, czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową  i finansową oraz wynik     

   finansowy. 

Oferta powinna zawierać: 

1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych 

rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych  

a także informację o biegłym rewidencie, który przeprowadzi oferowane badanie i jego 

doświadczeniu w zakresie badania sprawozdań spółek prawa handlowego. 

2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta określonych przepisami prawa 

warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu 

finansowym. 

3. Cenę ryczałtową za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii  

o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania. 

4. Wskazanie metody badania (stopnia szczegółowości). 

5. Wskazanie terminu zakończenia badania i złożenia sprawozdania nie później niż do 31 marca 

2017 r. 

6. Zobowiązanie do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu 

celem złożenia wyjaśnień i informacji z przeprowadzonego badania i jego wyników w razie 

takiej potrzeby. 

7. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

oferenta. 

8. Wykaz badanych podmiotów za ostatnie 3 lata (nazwa, adres), listy referencyjne. 

9. Wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego, która powinna zawierać zapis: 

„badanie płatne jednorazowo po wykonaniu usługi” oraz zapis: „biegły rewident badający 

sprawozdanie finansowe za rok 2016, wykona czynności rewizji finansowej w siedzibie 

jednostki minimum w ilości 5-ciu dni roboczych”. 



Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na badanie 

sprawozdania finansowego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o .o .  

za 2016 r.” w terminie do 17 października 2016 r. do godz. 1500  w sekretariacie Zarządu    

Budynków Mieszkalnych w Suwałkach   TBS   sp.  z o. o., ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, 

(tel. 87/563-50-00) osobiście lub za pośrednictwem poczty. Za datę złożenia oferty uważa się 

datę wpływu oferty do Spółki. 

Oferty złożone przed opublikowaniem ogłoszenia oraz po upływie wyżej wymienionego 

terminu nie będą rozpatrywane. 

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 31 października 2016 r. w siedzibie 

Spółki. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru biegłego rewidenta, przedłużenia 

terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez 

podania przyczyn. 

 

       Przewodniczący Rady Nadzorczej 

       Zarządu Budynków Mieszkalnych 

       w Suwałkach TBS sp. z o. o. 

 

              Cezary Cieślukowski 

              (-) podpis nieczytelny 


