Nowy Sącz 30.09.2013r.

Zarząd Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o. w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 16A/23
oraz
Rada Nadzorcza Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o. w Nowym Sączu

zaprasza
biegłych rewidentów, w rozumieniu art. 47 ustawy z 7.05.2009 r.
o biegłych rewidentach i ich samorządzie ... (Dz. U. Nr 77 z 2009 r. poz. 649
z późn. zm.)
do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 EURO
1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego oraz
sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe
jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową,
jak też wynik finansowy badanej Spółki.
2. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach
z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”
w terminie do 25 października 2013 roku godzina 14.00 na adres:
Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. 29 Listopada 16A/23
33-300 Nowy Sącz
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty
złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają
rozpatrzeniu.
3. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
1) zbadania sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami
2) gotowości do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy w celu
złożenia stosownych wyjaśnień i informacji
3) gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po
zakończeniu badania sprawozdania finansowego

4) przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu
Spółki (w formie tzw. listu informacyjnego) informacji o problemach
w systemie rachunkowym Spółki.
4. Oferta powinna zawierać:
1) informację o oferencie, o formie prowadzenia działalności (odpis KRS lub
zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą
2) wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
3) dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdania
finansowego
4) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii
o badaniu sprawozdania finansowego, wraz z raportem z badania sprawozdania
5) kserokopie dokumentu potwierdzającego informację o posiadaniu
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
6) projekt umowy
5. Termin wykonania badania do 31.03.2014 roku wraz z przedłożeniem opinii
i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego.
6. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 zamieszczone jest na stronie
internetowej www.stbs-nowysacz.pl
7. Dodatkowe informacje można uzyskać:
- w siedzibie Spółki
- telefonicznie 18 540-11-70, 18 540-11-80
- mailowo stbs@hoga.pl
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2013r o godz14.30 w siedzibie Spółki.
9. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz
odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek
skutków prawnych i finansowych przez STBS Sp. z o. o. w Nowym Sączu

