
Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach  

Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach przy ul. Kołłątaj 5 

zaprasza uprawnione podmioty  

do składania ofert 

celem zawarcia umowy o przeprowadzenie  

dobrowolnego badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dobrowolne badanie rocznego sprawozdania finansowego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach za rok obrotowy 2022  oraz sporządzenie 

pisemnej opinii wraz z raportem w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (tj. Teks jednolity Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1302);  

 

Podstawowe dane jednostki badanej: nazwa Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Głubczycach Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością, adres: ul. Kołłątaja 5 48-100 

Głubczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Opole VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000232677,  

NIP: 748-000-19-76, REGON: 000616847  

 

 Od firmy audytorskiej oczekujemy:  

1) zbadania sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,  

2) gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na 

walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok 

obrotowy bez dodatkowego wynagrodzenia, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i 

informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki, 

3) gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki bez dodatkowego wynagrodzenia,  

4) przedłożenia opinii i raportu w 3 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz do Rady 

Nadzorczej, 

5) zbadania poprawności wyliczenia rekompensaty z tytułu realizowania umowy w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

 

Oferta powinna zawierać informację o ofercie, w tym: 

a) informacje o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał 

badanie sprawozdań finansowych dotyczącą:  

o formy prowadzenia działalności  

o aktualny odpis z właściwego rejestru,  

o wpisu do rejestru biegłych rewidentów,  

o wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 

o ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywania czynności rewizji finansowej,  

o liczby zatrudnionych biegłych rewidentów,  

b) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków 

do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,  

c) cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z 

badania, uwzględniającą całość kosztów prac w wartości netto i brutto,  

d) określenie składu zespołu przeprowadzającego badania,  



e) wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego wraz ze wstępnym 

harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem 

w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce 

f) wzór umowy na badanie 

 

Informacje dodatkowe na temat zamawiającego" 
Data powstania spółki 2005 rok 

Suma bilansowa na dzień 31.12.2021 r. wynosiła – 6.180.839,88 zł 

Ilość zatrudnionych osób na dzień 31.12.2021 r. – 98 osoby 

Spółka jest płatnikiem VAT. 

 

Informacje dodatkowe: 

1) Oczekiwany termin przeprowadzenia badania oraz przekazanie opinii i raportu do dnia 

15.04.2023 r.   

2) Miejscem badania będzie siedziba spółki 

3) Zapłata za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po 

przedłożeniu sprawozdania, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od 

wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych 

i finansowych. 

5) W toku badania i oceny ofert spółka może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

6) Wyniki i wybór oferty zostanie ogłoszony po zaakceptowaniu Wykonawcy przez 

Radę Nadzorczą Spółki: 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki 

- na stronie internetowej pod adresem: www.pks.glubczyce.pl w terminie do 

21.10.2022 r. 

7) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana poinformowany będzie telefonicznie. 

8) Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022"  w nieprzekraczalnym terminie 

19.09.2022 r. do godz. 14.00 w siedzibie spółki tj. PKS w Głubczycach Sp. z o.o. 

ul. Kołłątaja 5 48-100 Głubczyce, w sekretariacie w godz. 7.00 -14.00 lub przesłać 

pocztą na adres siedziby spółki. 

10) Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Elżbieta Małko-Kołodziej – Główna 

Księgowa Spółki, kontakt tel. 77 485 30 71 wew. 29 

 

http://www.fwpr.org/

