
Załącznik  do uchwały nr 33/VIII/2015  

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki 
Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o.  

z dnia 27.08.2015 r. 
  

Rada Nadzorcza 

Nowe Centrum Administracyjne Sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie 

 

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki Nowe Centrum 

Administracyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) za rok obrotowy trwający od dnia 

24.10.2014 r. do dnia 31.12.2015 r. (dalej: rok obrotowy) 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 Spółki. 

Przez uprawniony podmiot do badania sprawozdania finansowego Spółki rozumie się podmiot,  

o którym mowa w art. 47  ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. 

U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.). 

1. Od biegłego rewidenta oczekuje się: 

- zbadania sprawozdania finansowego Spółki i sporządzenia pisemnej opinii i raportu z badania 

zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta; 

- uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej podczas dokonywania oceny zbadanego 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy; 

- w razie konieczności gotowości udziału w obradach Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy; 

- przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. 

listu do Zarządu) ewentualnych informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki. 

2. Przedłożenie Radzie Nadzorczej Spółki opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy winno nastąpić nie później niż do dnia 21.03.2016 r. 

3. Oferty zawierające: 

- informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych 

rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 

informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów; 

- oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym; 

- oświadczenie o przyjęciu zobowiązania konieczności uczestnictwa w posiedzeniach Rady 

Nadzorczej podczas dokonywania oceny ww. sprawozdania finansowego Spółki na warunkach 

określonych w ogłoszeniu oraz uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

Spółki zatwierdzającym ww. sprawozdanie finansowe Spółki w celu złożenia stosownych wyjaśnień i 

informacji. 

- wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego; 

- cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o 

badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania; 

- projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu oraz przedłożonej 

ofercie. 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy Spółki Nowe Centrum 

Administracyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie " należy przesłać w terminie do dnia 23 września 

2015 r. (decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki) na adres:  

Nowe Centrum Administracyjne Sp. z o.o., ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków. 

 

4. Oferty złożone po upływie terminu do ich składania oraz nie spełniające wszystkich warunków 

określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Ponadto nie będą rozpatrywane 

oferty nie spełniające wymagań określonych w ww. pkt. 3 niniejszego ogłoszenia.  

5. Dopuszcza się wspólne składanie ofert przez biegłych rewidentów prowadzących działalność 

gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na 

podstawie umowy regulującej ich współpracę. 
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6. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są cena brutto za wykonanie usługi będącej 

przedmiotem zaproszenia oraz doświadczenie w przeprowadzaniu badania sprawozdań 

finansowych podmiotów z branży, w której działa Spółka, a także pozycja oferenta na rynku 

świadczonych usług. 

7. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 30 września 2015r. 

8. Z zastrzeżeniem pkt. 9 wybór biegłego rewidenta nastąpi do dnia 16 października 2015 r. 

9. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty jak również prawo do odstąpienia od 

wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

10. Płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi nie wcześniej niż po 

przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania ww. sprawozdania finansowego 

Spółki.  

 


