Rada Nadzorcza
PKS „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.
z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Ząbkowska 2
zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na:
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r. wraz z kontrolą zobowiązań podatkowych - w terminie od 22.02.2017 r. do
21.03.2017 r.; sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie
finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową
i finansową Spółki, jak też wynik finansowy w terminie do 24.03.2017 r.
Termin składnia ofert: do 16.12.2016 r. do godz. 1000. Oferty złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
Miejsce składania ofert: siedziba Spółki PKS „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.,
ul. Ząbkowska 2. Pisemne oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją
na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2016 r.”.
Warunki przeprowadzenia badania:
1. miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki,
2. przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu w formie tzw.
listu intencyjnego informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki,
3. uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego
Zgromadzenia celem zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego
wyników. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
4. przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria: cena (80%) i doświadczenie audytora (20%) w badaniu sprawozdań finansowych firm
zajmujących się przewozem osób.
Informację o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną można
uzyskać od Głównego Księgowego, tel. (25) 781 20 17 e-mail pks_sekretariat@wp.pl w ciągu 7
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Oferta musi zawierać:
1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru
biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
3. cenę za badanie sprawozdania finansowego wraz z kontrolą zobowiązań podatkowych oraz
sporządzenie pisemnej opinii i raportu o badanym sprawozdaniu finansowym,
4. harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdania finansowego wraz
z kontrolą zobowiązań podatkowych,
5. aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP,
6. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 2 lat.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
Ten sam podmiot nie może przeprowadzać badania Spółki dłużej niż przez 3 kolejne lata.
O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 10 dni od dnia
dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
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 do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu
składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

