
ZP-URB-458/2019          Załącznik nr 1 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1)przeprowadzenie badania ustawowego  sprawozdań  finansowych URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie  w 

celu przedłożenia Zleceniodawcy odnośnie każdego ze Sprawozdań Finansowych, sprawozdania z 

badania w formie pisemnej, zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym Sprawozdaniu 

finansowym lub odmowę wydania opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii o 

badanym Sprawozdaniu finansowym. 

2)termin wykonania umowy rozumiany jako przedłożenie w formie pisemnej sprawozdania z badania 

ustala się odpowiednio:  

rok 2019 do dnia 15.04.2020 r. 

rok 2020 do dnia 15.04.2021 r. 

3) Zobowiązanie do uczestnictwa biegłego rewidenta w co najmniej dwóch posiedzeniach Rady 

Nadzorczej zwołanych dla przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za poszczególne lata. 

4) Zobowiązanie do uczestnictwa biegłego rewidenta w Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach 

Wspólników rozpatrujących sprawozdania finansowe Spółki za poszczególne lata. 

Istotne postanowienia umowy: 

1) Wynagrodzenie za usługę powinno zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Faktura za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zostanie wystawiona  

każdorazowo po przekazaniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, a ich zapłata 

nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktur. 

Dodatkowe wymogi postępowania:  

1) Oferty należy składać: URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25, pok. Nr 5 - sekretariat 

do dnia 28.08.2019 r. do godz. 11:00 

2) Otwarcie ofert nastąpi w URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25, świetlica w dniu 

28.08.2019 r o godz.11:15 

3) W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie za 

poszczególne lata badania sprawozdań finansowych oraz łącznie. 

4) Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisać nazwą i adresem wykonawcy, nazwą i 

adresem zamawiającego, a także napisami: ZP-URB-458/2019 „Badanie sprawozdań finansowych  

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie  za lata  2019-2020”. 

5) Oferta oprócz wartości zamówienia winna zawierać Informację o oferencie, w tym o formie 

prowadzenia 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, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów. Jeżeli Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo 

do zlecenia wykonania niektórych czynności w ramach badania innemu podmiotowi wpisanemu na 

listę firm audytorskich (w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach), prosimy o podanie danych 

dotyczących tego podmiotu,  formie prowadzenia 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, o liczbie zatrudnionych biegłych 

rewidentów. 

6) Oferta powinna zawierać  skład zespołu przeprowadzającego badanie, z podaniem osób 

posiadających uprawnienia biegłych rewidentów.  

7) Aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego ( również dotyczący innego podmiotu, któremu 

ewentualnie wykonawca zamierza zlecić niektóre czynności). 

10) Dokumenty potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych za lata 2017-

2018 ( również dotyczące innego podmiotu, któremu ewentualnie wykonawca zamierza zlecić 

niektóre czynności). 

8) Kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych ( również dotyczące innego podmiotu, któremu ewentualnie 

wykonawca zamierza zlecić niektóre czynności). 

9) Akceptacja warunków umowy określonych w załączniku nr 2 do przedmiotowego postępowania 

/wzór umowy/ 

10) Firma audytorska oraz kluczowy biegły muszą spełniać wymogi niezależności określone w art.69-

73 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1421) 

11) Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

Elżbieta Wrotyńska  tel. 61 424 58 06., od pn. do pt. w godz.  7:00  -  15:00. 

Elżbieta Dulnik  tel.61 424 58 20.,od pn. do pt. w godz. 7:00 – 15:00 

 

Sposób wyboru oferty: 

cena –   100%     


