
Zaproszenie do składania ofert  
na badanie sprawozdania finansowego 

 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do 
składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016  
oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem. 

Oferty mogą składać podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych spełniające 
kryteria bezstronności i niezależności określone w art. 56 ust. 2 - 4 ustawy 
z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 roku  
poz. 1000) oraz wpisane na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.  

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii i raportu 
do 20 kwietnia 2017 r. 

Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury. 

Oferta powinna zawierać: 
 
1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, 
 
2) kserokopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,  
w przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub z innego 
rejestru, w przypadku pozostałych oferentów, wystawionego w okresie ostatnich 6 miesięcy 
poprzedzających dzień składania wniosku, 
 
3) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 56 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 7 maja 
2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 roku poz. 1000), 
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, 
 
4) zaświadczenie z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu oferenta na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych lub wpisaniu na listę biegłych 
rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 
 
5) wykaz wszystkich przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych z okresu ostatnich  
5 lat, ze wskazaniem: 
- nazwy podmiotu, w którym przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego, 
- daty przeprowadzonego badania, 
- roku obrotowego, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe, 



Wykaz należy sporządzić w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne lata, za które 
było przeprowadzane badanie sprawozdania. 
 
6) potwierdzenie wykonania wszystkich wykazanych w pkt. 4 badań sprawozdań 
finansowych podmiotów, podpisanych przez przedstawiciela badanego podmiotu, 
 

Kserokopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone  
za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (pieczęć, podpis, data). 

Złożona oferta nie podlega uzupełnianiu. 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA 
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OGRODU 
ZOOLOGICZNEGO W ŁODZI SP. Z O.O. - NIE OTWIERAĆ”, w terminie do dnia  
10 października 2016 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółki pod adresem: 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o., ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po 
upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. 

Kryteria i sposób oceny ofert zawiera Załącznik nr 3. 

Wzór umowy zawiera Załącznik nr 4 

Wyboru podmiotu mającego wykonać badanie sprawozdania finansowego dokona  
Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru  
do dnia 31 października 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


