Rada Nadzorcza
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z .o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 3
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnego
sprawozdania z badania o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno
przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz czy spełnia wymogi art.
44 ustawy Prawo Energetyczne
2. Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w terminie do dnia 3 września 2020 roku na adres:
Zarząd
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 3
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Ofertę w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania
finansowego Spółki” należy przesłać na ww. adres lub złożyć w sekretariacie Spółki. Decyduje data
wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone lub przesłane po upływie terminu określonego do ich
przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
a) uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ( o ile to
będzie konieczne ), celem zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników,
b) przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu w formie tzw. listów
intencyjnych, informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
Złożona oferta powinna zawierać:
a) informacje o firmie,
b) wykaz badanych przez firmę podmiotów gospodarczych z ostatnich 3 lat, z wyszczególnieniem firm
o kapitale zakładowym przekraczającym 50 mln zł.
c) zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
d) skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia
biegłego rewidenta,
e) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej
i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu,
f) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego; harmonogram prac określający
metody badania i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem
w inwentaryzacji,
g) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania za okres umowy,
h) projekt umowy wraz z ceną netto i brutto
Oczekiwany termin rozpoczęcia badania 15 lutego 2021 roku.
Oczekiwany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem sprawozdania z badania 15 marca 2021 r.
Sprawozdanie z badania powinno uwzględniać zapisy art. 44 ustawy Prawo Energetyczne
Płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą
sprawozdań z badania w danym roku.
Otwarcie ofert nastąpi do końca września 2020 roku

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.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru ofert bez
podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 856 58 21 oraz na adres mail:
mpengal@zchsiarkopol.pl

