Zarząd Spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kluczborku, ul. Byczyńska 120
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r.
oraz sporządzenie sprawozdania z badania”
I. Warunki badania sprawozdania finansowego:
1) Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym
/Nadzwyczajnym/ Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za
rok obrotowy 2018 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad
są sprawy finansowe Spółki. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników ponosi biegły rewident.
2) Biegły rewident obowiązany będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady
Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdania z badania. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady
Nadzorczej ponosi biegły rewident.
3) Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej
sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie
rachunkowości Spółki.
4) Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu
przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania.
Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o., ul. Byczyńska 120, 46 – 203 Kluczbork lub złożyć
osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018”. Nieprzekraczalny termin wpływu oferty do siedziby
Spółki do dnia 18 października 2018 r. do godziny 14-tej.
II. Oferta winna zawierać:
1) Informację o oferencie, 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, o liczbie zatrudnionych biegłych
rewidentów.
2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3) Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w
Zwyczajnym /Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniach Rady Nadzorczej na
warunkach określonych w ogłoszeniu.
4) Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
5) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, przy czym ostateczny termin
zakończenia badania i przedłożenia raportu określa się na dzień 15 marca 2019 r.
III. Kryteriami oceny ofert będą: cena wykonania usługi, znajomość przez podmiot branży
w której działa Spółka.
IV. Wszelkie informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do dnia 18
października 2018 r. Kontakt: Tel. 77 418 14 69; e-mail: mchodor@pks.kluczbork.pl
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2018 dokonuje Rada
Nadzorcza Spółki.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru
oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

