OGŁOSZENIE
Rada Nadzorcza Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” sp. z o. o. zaprasza uprawnione podmioty do składania
ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Mechanicznego „Siarkopol” sp. z o. o.,
39 – 400 Tarnobrzeg ul. Mechaniczna 6, za rok obrotowy 2018 .
Oferty należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2018 roku, do godz. 15°° w zamkniętych kopertach
z adnotacją na kopercie: „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”, na adres spółki: Zakład
Mechaniczny „Siarkopol” sp. z o. o., 39 – 400 Tarnobrzeg, ul. Mechaniczna 6.
Oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.
Badanie sprawozdania finansowego winno być dokonane zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku
„o rachunkowości”, w szczególności zgodnie z jej rozdziałem 7 „badanie, składanie do właściwego rejestru
sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych” oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2009
roku „o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”. Badanie winno być
udokumentowane sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
Do oferty należy załączyć:
1) pisemne zobowiązanie do podpisania z Zarządem spółki umowy na badanie sprawozdania, zgodnie ze
złożoną ofertą, w przypadku wyboru złożonej oferty przez Radę Nadzorczą.
2) pisemne zobowiązanie do spotkania się w razie konieczności z Radą Nadzorczą w celu złożenia
stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad jest sprawozdanie finansowe spółki za
2018 rok,
3) pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w razie konieczności w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników,
którego przedmiotem jest zatwierdzenie badanego sprawozdania finansowego w celu złożenia
stosownych wyjaśnień i informacji,
4) pisemne zobowiązanie do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla zarządu
spółki informacji o problemach w systemie rachunkowości spółki.
5) informacje o podmiocie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych
rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie
zatrudnionych biegłych rewidentach, o dotychczasowym doświadczeniu w zakresie badania sprawozdań
finansowych,
6) oświadczenie o spełnianiu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, w szczególności określonych w ustawie z dnia 11 maja
2009 r. „o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”,
7) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania biegłego rewidenta
z badania,
8) termin w jakim przeprowadzone zostanie badanie wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów.
Otwarcie ofert, ich ocena i wybór nastąpi do dnia 20 grudnia 2018 roku.
Ocena ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) dotychczasowe doświadczenie biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdań finansowych,
2) znajomość branży przez biegłego rewidenta,
3) termin badania,
4) wynagrodzenie netto,
5) ewentualne usługi wykonywane w trakcie badania, w tym konsultacje.

