
Zapytanie ofertowe ZAP U/03/2018 

na usługę  przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 

1. 
W oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 
z pó ź n. zm .) Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Spo łecznego „Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do z łożenia oferty 
dotyczącej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, obejmuj ący okres od 01 
stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ze sporz ądzeniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania 
finansowego przez bieg łego rewidenta, zawieraj ącego wszystkie elementy okre ś lone w art. 83 z dnia 11 maja 2017 r. o 
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z pó ź niejszymi 
zmianami). 

Informacje niezb ędne do przygotowania oferty cenowej za badanie sprawozdania finansowego: 

Firma 	
I z

strzbskie Towarzystwo Budownictwa Spo łecznego „Daszek" Spółka 
 ograniczoną  odpowiedzialno ścią  

Adres 	 j ul. 1 Maja 15, 44-330 Jastrz ębie-Zdrój  

E-mail, telefon 	 tbsdaszek@tbsdaszek.pl  tel. 32 476 37 36 

NIP 	 633-19-38-909 

REGON 	 273673428 

KRS 

Struktura właścicielska 

Zarząd 

Dominujący przedmiot dzia łalności 

0000041091 

Miasto Jastrzębie-Zdrój, 100% udziałów 

1Ernest Famulski - Prezes Zarz ądu 

JDariusz Chmielewski - Cz łonek Zarządu  

PKO 41.202 - Roboty budowlane zwi ązane z wznoszeniem budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych. 

III. 
Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wykonawcy ponosz ą  wszelkie koszty zwi ązane z przygotowaniem i z ło żeniem oferty. 

2. Ofertę  nale ży sporz ądzi ć  wj ęzyku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny. 
3. Zaleca si ę  aby wszystkie kartki oferty by ły spi ęte oraz zaparafowane lub podpisane przez osob ę  uprawnion ą  

do reprezentowania wykonawcy. 

4. Ewentualne poprawki w tek ście oferty musz ą  być  naniesione w czytelny sposób oraz opatrzone podpisem 
osób uprawnionych. 

5. Oferta sk ładana przez wykonawcę  powinna zawiera ć  ni żel wymienione dokumenty oraz informacje: 

kserokopie po świadczone za zgodno ść  z orygina łem niezb ędnych uprawnie ń  do wykonania przedmiotowego 
zadania min. informacj ę  o formie prowadzonej dzia łalno ści, wpisie do rejestru bieg łych rewidentów z podaniem 
numeru i daty wpisu, wpisie na list ę  podmiotów uprawnionych do bada ń  sprawozda ń  finansowych z podaniem 
numeru i daty wpisu; 

- o świadczenie o spe łnieniu zasad zachowania bezstronno ści i niezale ż no ści, o których mowa w przepisach art. 
69 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym; 

- okre ś lenie sk ładu zespołu osób, które będ ą  przeprowadza ły badanie, wraz z podaniem uprawnie ń  biegłego 
rewidenta i wykazaniem znajomo ści przez osoby zagadnie ń  i problematyki rachunkowo ści badanej jednostki; 

- informacj ę  o ubezpieczeniu od odpowiedzialno ści cywilnej wraz z potwierdzeniem op łacenia sk ładek. 
6. Brak wskazanych powyżej dokumentów skutkowa ć  będzie odrzuceniem oferty. 

IV. 
Termin realizacji oferty do 30 czerwca 2018 roku. 

V. 
Miejsce oraz termin sk ładania ofert: 

Oferty nale ży składać  w siedzibie zamawiaj ącego do dnia 30 marca 2018 roku do godz. 15.00 
(za pośrednictwem: poczty lub poczty elektronicznej lub kuriera lub te ż  osobiście). 
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