
Zaproszenie

do skNadania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018

Zarz1du Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o, o.

Rada Nadzorcza Zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o. o. z siedzibq

przy ul, Wigierskiej 32, 16-400 Suwalki, NIP 844-235-62-87, zgodnie z art. 66 ustawy

o rachunkowoSci z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. (tj. Dz, U, z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) oraz

zgodnie z ustaw4 z dnia 11 maja 2017 r, o bieglych rewidentach, firmach audytorskich otaz

nadzorze publicznym (Dz. U. 22017 r. poz,1089) zryrasza uprawnione podmioty do zlohenia

pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Sp6lki za rok obrotowy 2017

i rok obrotowy 2018.

Przedmiot zam6rvienia obej muj e:

1. Badanie sprawozdania finansowego Sp6lki zarok2}l7 i rok 2018.

2. Sporzqdzenie pisemnego sprawozdania zbadania w trzech egzemplaruach w tym:

- czy sprawozdanie finansowe Sp6lki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji

maj4tkowej i finansowej oruzwyniku finansowego zgodnie zmajqcymi zastosowanie

przepisami dotyczqcymi rachunkowo6ci i sprawozdawczoSci finansowej, takke

przyj gtymi zasadami (polityka) rachunkowoSci,

- czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treSci zprzepLsami prawa

i umow4 Sp6lki.

Oferta powinna zawiera(z
1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia dziaNalno5ci, wpisie do rejestru

bieglych rewident6w, wpisie na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdari

finansowych a takae informacjg o bieglym rewidencie, kt6ry przeprowadzi oferowane

badanie i jego doSwiadczeniu w zakresie badania sprawozdari sp6lek prawa handlowego.

2. Oswiadczenie o spelnieniu przez bieglego rewidenta okreSlonych przepisami prawa

warunk6w do wyrtzania bezstronnej i niezalehnq opinii o badanym sprawozdaniu

finansowym.

3 . N-qcznq ceng ryczaLtowq za badanie sprawozdat'r finansowych oraz sporz4dzenie pisemnych

sprawozdah .

4. Wskazanie terminu zakohczenia badania i ztohenia sprawozdania" nie p62niej niZ

do 31 marca2jI8 r. i 31 marca2}l9 r.

5. Zobowiqzanie do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu

celem zloaenia wyjaSnieri i informacji z przeprowadzonego badania i jego wynik6w

w razie takiej potrzeby.

6. Dokument potwierdzaj4cy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej

oferenta.

7. Wykaz badanych podmiot6w za ostatnie 3lata(nazwa, adres).

8. Wz6r umowy na badanie sprawozdania finansowego, kt6ra powinna zawierad zapis:

,,badanie platne jednorazowo z terminem platnoSci po wykonaniu uslugi w dw6ch transzach



za kahdy badany rok oddzielnie, po wykonaniu ustrugi" oraz zapis: ,,biegly rewident

badaj4cy sprawozdanie finansowe za rok 2017 i rok 2018, wykona czynnoSci rewizji

finansowej w siedzibie jednostki minimum w iloSci 5-ciu dni roboczych".

Oferty nale|y skladai w zamknigtej kopercie z dopiskiem ,,oferta na badanie

sprawozdania finansowego Zarzydu Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o. za

rck20l7 i 2018" w terminie do 16 patdziernik^2}L7 r. do godz. 1500 w sekretariacie Zarzqdu

Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o. o., ul. Wigierska32,16-400 Suwalki,

(tel.871563-50-00) osobiScie Iub za po6rednictwempoczty. Za datg zlohenia oferty uwaza sig

datg wplywu oferty do Sp6lki.

Oferty zloaone przed opublikowaniem ogloszenia oraz po uplywie uyhej wymienionego
terminu nie bgd4 rozpatrywane.

Dane dotycz4ce Sp6lki w celu przygotowania wyceny zabadanie finansowe zostanqprzeslane
na wniosek oferenta w formie przygotowanej Karty informacyjnej przez Zarzqd Budynk6w
Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o. faksem lub e-mailem na wskazany przez oferenta
adres.

Otwarcie ofert przez Radg Nadzorcz4 nast4pi do dnia 31 patdziernika 2017 r.
w siedzibie Sp6lki.

Rada Nadzorczazasttzega sobie prawo swobodnego wyboru bieglego rewidenta, przedluhenia

terminu skladania ofert, negocjacji warunk6w umowy oraz odst4pienia od wyboru ofer"ty bez

podania ptzyczyn.

Suwalki" dnia26 wrzeSnia 2017 r.

Rada Nadzorcza

Zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych

w Suwalkach TBS sp. z o.o.
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