Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012
Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest
prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik
finansowy Spółki.
1. Poza zbadaniem oraz sporządzeniem pisemnej opinii wraz z raportem oczekuje się od
biegłego rewidenta:
a) gotowości do udziału na swój koszt w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny
sprawozdania finansowego Spółki, o którym mowa powyżej,
b) gotowości do ewentualnego udziału na swój koszt w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, w
celu złożeniu stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy
finansowe Spółki,
c) przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji sporządzonych dla Spółki o
problemach w systemie rachunkowości Spółki.
2. Pisemne oferty należy w zamkniętych kopertach złożyć albo przesłać pocztą na adres
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A. ul.
Budowlanych 2 21-300 Radzyń Podlaski, z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania
finansowego za rok 2012 – nie otwierać”.
3. Oferty przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2012 do godz.
15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.
4. Złożona oferta powinna zawierać:
a) informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru
biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
b) opis dotychczasowego doświadczenia oferenta oraz wykaz podmiotów gospodarczych,
których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez oferenta,
c) cenę za badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnej opinii o
badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania, cena
powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania,
sporządzeniem opinii i raportu oraz udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej i w
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
d) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
e) wskazanie metod i terminu badania sprawozdania finansowego,
f) potwierdzoną za zgodność kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,
g) dodatkowe informacje, które mogą być niezbędne lub pomocne do określenia pozycji
oferenta na rynku usług audytorskich,
h) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do udziału na swój koszt w posiedzeniach

Rady Nadzorczej w celu udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie badania i oceny
sprawozdania finansowego Spółki,
i) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do ewentualnego udziału na swój koszt w
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok
2012, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
j) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do przekazania do wiadomości Rady
Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki sporządzonych dla
Zarządu Spółki w formie tzw. listu intencyjnego,
k) termin związania ofertą, nie krótszy niż 30 dni.
5. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez
biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na
własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich
współpracę.
6. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wstępnego do 31.12.2012, ostateczny termin
zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii i raportu do
31.03.2013.
7. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu
przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania.
8. Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi najpóźniej do dnia 05.10.2012 w siedzibie
Spółki.
9. Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania oraz nie spełniające wszystkich
warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.
10. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od
wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i
finansowych.

