
        Zapytanie ofertowe ZAP U/ 3 /2019
  na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018

I.
W  oparciu  o  art.  64  ust.  1  pkt  4  z  dnia  29  września  1994  r.  o  rachunkowości.  (t.j.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1047
z późn. zm.)  Jastrzębskie  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp.  z  o.  o.  zaprasza do złożenia oferty
dotyczącej  przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego  za  rok  obrotowy  2018,  obejmujący  okres  od  01
stycznia  2018  r.  do  31  grudnia  2018  r.  ze  sporządzeniem  pisemnego  sprawozdania  z  badania  sprawozdania
finansowego przez biegłego rewidenta, zawierającego wszystkie elementy określone 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 późniejszymi
zmianami).

II.
  Informacje niezbędne do przygotowania oferty cenowej za badanie sprawozdania finansowego:

Firma Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres ul. 1 Maja 15, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

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

NIP 633-19-38-909

REGON 273673428

KRS 0000041091

Struktura właścicielska Miasto Jastrzębie-Zdrój, 100% udziałów

Zarząd Ernest Famulski – Prezes Zarządu
Dariusz Chmielewski – Członek Zarządu

Dominujący przedmiot działalności PKD  41.20.Z  –  Roboty  budowlane  związane  z  wznoszeniem  budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych.

III.
Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny.
3. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były spięte oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę uprawnioną

do reprezentowania wykonawcy.
4. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób oraz opatrzone podpisem

osób uprawnionych.
5. Oferta składana przez wykonawcę powinna zawierać niżej wymienione dokumenty oraz informacje:

– kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego
zadania min. informację o formie prowadzonej 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;
– oświadczenie o spełnieniu zasad zachowania bezstronności i niezależności, o których mowa w przepisach art.
69 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym;
– określenie składu zespołu osób, które będą przeprowadzały badanie, wraz z podaniem uprawnień biegłego
rewidenta i wykazaniem znajomości przez osoby zagadnień i problematyki rachunkowości badanej jednostki;
– informację o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem opłacenia składek.

6. Brak wskazanych powyżej dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

IV.
Termin realizacji oferty do 30 czerwca 2019 roku.

V.
Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 15 marca 2019 roku do godz. 15.00
(za pośrednictwem: poczty lub poczty elektronicznej lub kuriera lub też osobiście).
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