Zaproszenie
do skladania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021i2022

Zarzqda Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o.
Rada Nadzorcza Zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o. o. z siedzib4
przy uL Wigierskiej 32, 16-400 Suwalki, NIP 844-235-62-87, zgodnie z arL 66 ust. 4 ustawy
o rachunkowoSci z dnia 29 wrzelnia 1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2I7) orcz zgodnie
z ustawq z dnia 1 I maja 2017 r. o bieglych rewidentach, firmach audytorskich orcz nadzorze
publicznym (Ij. Dz. U. z 2020 t. poz, l4l5) zaprasza uprawnione podmioty do zloAema
pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spotki za rck obrotowy 2021
i rok obrotovry 2022.

Przedmiot zam6wienia obejmuj e:
Badanie sprawozdania finansowego Sp6tki zarck obrotowy 202I i rok obrotov'ry 2022 oraz
sporuqdzenie w co najmniej trzech egzemplarzach sprawozdania zbadania, odpowiadaj4cego
wymogom prawnym, w tym okreSlonym ustaw4 z II maja 2017 r. o bieglych rewidentach,
firmach audytor ski ch or az nadzor ze pub I i c zny m.
Oferta powinna zawiera(.;
1. Informacje o oferencie:
o forma prowadzonej dzialalnoSci, tj. aktualny odpis z rejestru s4dowego lub inny
dokument, zkt6rego wynika status prawny oferenta,
. wpis oferenta na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdaf finansowych
z podaniem numeru i daty wpisu wystawiony nie wczeSniej niz 3 miesi4ce przed
uplywem terminu skladania oferl.
2. OSwiadczenie o spelnieniuprzez biegtrego rewidenta ustawowo okreSlonych warunk6w do
Wrahenia bezstronnej i mezalebnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. OkreSlenie skladu zespolu przeprowadzajqcego badanie oraz zobowiqzame sig do
przeprowadzenia badania wylqcznie przez osoby posiadaj4ce uprawnienia bieglego
rewidenta, wraz z zestawieniem ich doSwiadczenia zawodowego (w szczeg6lnoSci
doSwiadczenie w zakresie badania sprawozdaf sp6lek prawa handlowego).
4. PoSwiadczonq za zgodno6i z oryginaNem kserokopig dokument6w potwierdzaj4cych
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej, z tyttilu wykonywania
czynno Sci

'
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OSwiadczenie o mozliwoSci, o ile bgdzie to konieczne, obecnoSci bieglego rewidenta na
zgromadzeniu wsp6lnik6w, zatwierdzaj4cym sprawozdanie finansowe za ubregly rok
obrotowy, w celu zlohenia stosownych wyjaSnieri i informacji, oraz posiedzeniach Rady
Nadzorczej dokonuj4cej oceny roku202l oraz roku 2022.
Wykaz badanych podmiot6w za ostatnie 3 lata (nazwa, adres).
N,qcznq ceng ryczahowE za badanie sprawozdania finansowego oraz sporzqdzenra
pisemnego sprawozdania (w tym ewentualnq obecnoSi na Zgromadzeniu Wsp6lnikow
orczRadzie Nadzorczej dokonuj4cej oceny roku202l oraz roku 2022). Cena powinna byi
skalkulowana za badanie sprawozdafr finansowych za dwa lata i zaprezentowana
w rozbiciu na rok 202I irok2022 .
Oczekiwany termin przeprowadzema badania za r ok obrotowy 202l, wraz z przekazantem
sprawozdania zbadama - do 3I marca2022 r.
Oczekiwany termin przeprowadzeniabadaniazarok obrotowy 2022,wrazzprzekazanrem
sprawozdania zbadania - do 3l marca2023 r.

9.

Wz6r umowy na badanie sprawozdania finansowego, kt6ra powinna zawrerac zaprs'.
,,badanie platne jednorazowo w dw6ch transzach za kaLdy badany rok oddzielnie, po
wykonaniu uslugi" oraz zapsi ,,biegly rewident badajqcy sprawozdanie finansowe za rok
2021 i rok 2022, wykona czynnoSci rewizji finansowej w siedzibie Sp6trki w ilo6ci do
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dni roboc zy ch w kaldy m roku spraw ozdaw czy m"

.

Oferty nalezy skladai w zamknigtej kopercie z dopiskiem ,,Ofeftanabadanie sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 202I i 2022 Zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach
TBS sp. z o.o." w terminie do 20 wrzesnia 2021 r. do godz. 1500 w sekretariacie Zarzydu
Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o. o., ul. Wigierska 32, 16-400 Suwalki,
(tel.871563-50-00) osobiScie l''tb za poSrednictwempoczty. Za datg zl,ohenia oferty uwaZa sig
datg wplywu oferty do Sp6lki.

Oferty zlo2one przed opublikowaniem ogloszenia orM po uplywie wyzej wymienionego
terminu nie bgd4 rozpatrywane.

W celu przygotowania

wyceny za badanie finansowe, dane dotyczEce Sp6lki zostanq
przekazane przez Zarzqd Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o. na wniosek
oferenta w formie przygotowanej Karty informacyjnej faksem lub e-mailem na wskazany
adres. Wz6r karty informacyjnej stanowi zalqcznrk do zarz4dzenia.

Otwarcie ofert przez Radg Nadzorcz4 nast4pi do dnia 30 wrzeSnia 2021 r.
w siedzibie Sp6lki.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru bieglego rewidenta, przedluhenia
terminu skladania ofert, negocjacji warunk6w umowy oraz odst4pienia od wyboru oferty bez
podania Wzyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutk6w prawnych i finansowych.
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