Załącznik do Uchwały nr 58/I/2016
Rady Nadzorczej Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu z dnia 26.08.2016 r.

Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.
ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21, 42-470 Siewierz
(KRS: 0000492008, NIP: 625-24-500-36, REGON: 276271179)
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na
badanie sprawozdania finansowego Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu
za okres od dn. 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

1. Przedmiotem zlecenia będzie badanie sprawozdania finansowego Szpitala Chorób
Płuc w Siewierzu sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz
sporządzenie (w 6 egzemplarzach) pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności
sprawozdania finansowego wraz z raportem, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn.
29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm.)
2. Oferta powinna zawierać:
o

określenie podmiotu, jego adresu, danych kontaktowych (telefon, fax, e-mail),

o

oświadczenie o spełnieniu przez oferenta ustawowo określonych warunków do
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu
finansowym,

o

łączną cenę brutto (z VAT) proponowaną przez oferenta za wykonanie
umowy,

o

oświadczenie o terminie wykonania usługi,

o

oświadczenie o związaniu ofertą do 31.12.2016 r.,

o

kopię polisy ubezpieczeniowej OC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dn. 03.12.2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawionych do badania sprawozdań
finansowych (Dz.U. 2009 Nr 205 poz. 1583),

o

informacje o oferencie, w tym listę firm, w których przeprowadził on w
ostatnim czasie (ostatnie 3 lata) badanie sprawozdań finansowych,

o

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej,

o

zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych,

o

oświadczenie oferenta iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

Projekt umowy, z którym można się zapoznać w siedzibie spółki, powinien czynić
zadość wymogom określonym w punkcie 5 Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad

Spółkami z Udziałem Województwa Śląskiego (załącznik do uchwały nr
409/352/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 25 lutego 2010 r.)
„Współpraca Rady Nadzorczej z biegłym rewidentem, monitorowanie audytu spółki”.
Wszystkie strony oferty i załączników winny być ponumerowane i parafowane. Kopie
dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
Brak spełnienia kryteriów opisanych w pkt 2 spowoduje odrzucenie oferty.
3. Rada Nadzorcza Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. dokona wyboru oferty
w oparciu o kryteria takie jak pozycja biegłego rewidenta na rynku usług
audytorskich, znajomość branży, w której działa jednostka, proponowane
wynagrodzenie.
4. Zamawiający podpisze umowę z wybranym oferentem po wyborze oferenta.
5. Termin przedłożenia opinii i raportu z przeprowadzonego badania sprawozdania
finansowego – do dnia 31.03.2017 r.
6. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Chorób Płuc
w Siewierzu sp. z o.o. za 2016 r.” w terminie do dnia 12.09.2016 r. do godziny 12.00
osobiście lub listownie pod adresem:
Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.
ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21,
42-470 Siewierz
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty
złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały
rozpatrzeniu.
7. Wybór oferty nastąpi w dniu 16.09.2016 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej w
siedzibie Spółki. Do wybranego podmiotu zostanie wysłana informacja o wyborze
oferty i terminie podpisania umowy.
8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty lub
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i nieponoszenia jakichkolwiek
skutków prawnych i finansowych, a także nieudzielania odpowiedzi negatywnych w
formie pisemnej.
9. Wszelkich informacji dotyczących zaproszenia do składania ofert udziela Główny
Księgowy Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. , Pan/Pani Katarzyna Czapla
tel. 32 67 41 471.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Norbert Komar

