Zarząd Spółki
Trzy Fale sp. z o. o.
z siedzibą w Słupsku
działając w imieniu Miasta Słupska – jedynego wspólnika Spółki Trzy Fale sp. z o. o. z siedzibą
w Słupsku
zaprasza uprawnione podmioty,
zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 poz. 1089) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późniejszymi zmianami)
do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego Spółki
za 2017 rok
do oferty zwierającej szczegóły wykonania usługi, cenę z rozpisaniem na kwotę brutto i netto
oraz termin wykonania (nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 r.), należy dołączyć:
1. Odpis aktualny z rejestru działalności gospodarczej, do którego wpisany jest oferent
(CEIDG lub KRS),
2. Zaświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie rewidenta na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
3. Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymów niezależności, o którym mowa w art. 74
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1089),
4. Projekt umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego,
5. Referencje potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek (
co najmniej trzech badanych podmiotów),
6. Harmonogram prowadzonych prac.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach, opatrzonych dopiskiem „Badanie
sprawozdania finansowego Trzy Fale sp. z o. o. za 2017 rok” należy składać listownie
lub osobiście, w terminie do 30 listopada 2017 roku, do godz. 15.00 na adres: Trzy Fale sp.
z o. o. w Słupsku, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.
Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 8 grudnia 2017 roku, a oferent, którego oferta zostanie
wybrana, zostanie poinformowany w terminie do dnia 15 grudnia 2017, po czym
niezwłocznie jest zobowiązany do podpisania umowy ze Spółką.
Zarząd Spółki Trzy Fale sp. o. o. z siedzibą w Słupsku zastrzega sobie prawo swobodnego
wyboru, prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, a także do unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny.
Zarząd Spółki Trzy Fale sp. z o. o. informuje, że Spółka nie podlega ustawowemu
obowiązkowi badania sprawozdania.
Osobą upoważnioną do kontaktu z potencjalnymi oferentami jest: Magdalena IlnickaLerczyńska, Główna Księgowa Trzech Fal sp. z o. o. - adres email:
m.ilnicka@trzyfale.slupsk.pl.

