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Środki własne 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

( < 1 3 0 000 ZŁOTYCH) 

z dnia 29 kwietnia 2021 

Dotyczy procedury udzielenia zamówienia, dla których wartość  nie przekracza równowartości 130 000 zł  
na podstawie  art.  2 pkt 1. ustawy Prawo zamówień  publicznych. 

„PELKOM" Sp.z o.o zaprasza do złożenia oferty. 
1. Przedmiot zamówienia 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Pelkom  Sp.  z o.o. na rok 2021 przez firmę  
audytorską. W szczególności przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami 
ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi 
zmianami) sporządzonego według stanu na dzień  31.12.2021 r. 

2. Termin realizacji zamówienia: do 31 marca 2022 r. 
3. Od biegłego rewidenta Zamawiający oczekuje w szczególności: 

a) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wraz z przekazaniem opinii 
i raportu z badania do 31 marca 2022 r. 

b) gotowości do spotkań  informacyjnych, na koszt firmy audytorskiej, z radą  nadzorczą  przed, 
w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego, 

C) gotowości do obecności, na koszt firmy audytorskiej, na posiedzeniach zarządu, rady 
nadzorczej, walnym zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu 
prezentacji wyników badania oraz złożenia stosownych wyjaśnień  i informacji. 

4. Termin i miejsce i składania ofert: 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca wraz 
z formularzem oferty składa: 
a) informacje o oferencie, tj.: forma prowadzonej działalności — aktualny odpis z właściwego 

rejestru, wystawiony nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
potwierdzenie wpisu na listę  podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań  finansowych 
wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualną  
polisę  OC podmiotów uprawnionych do badania; aktualne ubezpieczenie działalności cywilnej 
zawodowej oferenta; informację  o doświadczeniu oferenta oraz kluczowego biegłego rewidenta 
w badaniu sprawozdań  spółek; informacja o doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań  
podmiotów o podobnej skali działalności; 

b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta/biegłych rewidentów wchodzących w skład 
zespołu przeprowadzającego badanie ustawowo określonych warunków do wyrażenia 
berstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

c) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego. 

Ofertę  należy złożyć  do dnia 5 listopada 2021 r. w formie faxu, listu, osobiście, elektronicznie na 
adres izabela.bakowskapelkom.net  
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5. Założenia do umowy: 
Warunki płatności:  
Płatność  będzie zrealizowana w całości, po zakończeniu przedmiotu zamówienia, w ciągu 30 dni 
od dnia wystawienia faktury. 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Izabela Bakowska — Główna Księgowa, 
tel.: (58) 536-12-16 wew. 16 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę  należy sporządzić  w formie pisemnej, w języku polskim, 
w formie zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z pozostałą  
wymaganą  listą  dokTnentów z pkt.4. 
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