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ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/01/SUBBUS/2018 

 Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” sp. z o.o. w Nowej Soli 

                         Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert 

na badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 i 2019 r. 

 

1. Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2018 i 2019 oraz przygotowanie pisemnego sprawozdania z badania. 

2. Od Oferenta oczekujemy: 

2.1. Posiadania udokumentowanych uprawnień niezbędnych do wykonywania badania 

sprawozdań finansowych: 

• jest firmą audytorską na mocy ustawy z dnia 11.05.2017r o biegłych rewidentach,    

Firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 poz. 1089); 

• posiada wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych  

Rewidentów; 

2.2. Posiadania niezbędnych kwalifikacji i doświadczenia w badaniu sprawozdań. 

2.3. Przedłożenia sprawozdania z badania. 

3. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok 2018: do 30.04.2019.; przekazania 

sprawozdania z badania do 10.05.2019. r. 

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok 2019 do 30.04.2020 r, przekazania 

sprawozdania z badania do 10.05.20120 r. 

4. Oferta powinna zawierać: 

4.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 wraz z 

następującymi załącznikami: 

• kserokopię dokumentu rejestracyjnego potwierdzającego zakres działalności 

Oferenta oraz wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, 

• pełnomocnictwo(-a) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowani 

zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych 

złożonych z ofertą dokumentów, 

• kserokopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w 

pkt 2.1.,  

• oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta ustawowo określonych warunków do  

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, 

• kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC Oferenta w zakresie wykonywanej 

działalności  gospodarczej, obejmującej usługi z zakresu objętego zleceniem 

(Badanie sprawozdań finansowych), 



• wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z 

badaniem wstępnym oraz ostatecznym; 

4.2. Cenę netto i brutto (z VAT) proponowaną przez Oferenta za wykonanie umowy 

obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem, w tym koszty dojazdu i pobytu 

biegłego rewidenta. 

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

5.1. Wszystkie dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z 

dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”; 

5.2. Oferta powinna posiadać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 

których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym; 

5.3. Każdy dokument składający się na ofertę musu byś czytelny; 

5.4. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być trwale ze sobą powiązane i kolejno 

ponumerowane, każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty powinna być 

podpisana przez Oferenta. 

6. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do 

oferty.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru 

oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

8. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. 

9. Oferty należy składać na formularzu ofertowym (wg pkt 4.1.)stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania oraz kierować na adres: Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ”SUBBUS” 

sp. z o.o.  ul. Wielkopolska 23 67-100 Nowa Sól lub na adres e-mail.: 

marta.cyra@subbus.nowasol.pl 

10. Wszystkich dodatkowych informacji udziela Główna Księgowa- Marta Cyra, kontakt tel. 68 

4197502. 

11. Termin składania ofert upływa 15.01.2019 do godz. 12.00 czasu lokalnego. 

 

 

Nowa Sól, dnia 17.12.2018 r.                                                          Zatwierdzam: 

 

Załącznik/i: 

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                


