
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego badania spr. finansowego za rok 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

Oferta na 

„Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 Funduszu Pomerania Sp. z o.o.” 

 

......................................................................................................... 
Nazwa (firma) wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

......................................................................................................... 
Adres wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

......................................................................................................... 
Adres do korespondencji 

......................................................................................................... 
adres e-mail, numer telefonu i faksu 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie zapytania ofertowego oferujmy wykonanie przedmiotu 

zamówienia za cenę: 

netto: ..................zł 

23% VAT: ..................zł 

brutto: ..................zł 

2. Oświadczamy, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia tj.: 

a) Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. 

b) Sporządzenie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego. 

c) Sporządzenie raportu z badania. 

d) Przeprowadzenie oceny: 

- poziomu zobowiązań pozabilansowych funduszu z tytułu udzielonych poręczeń 

i generowane z tego tytułu dla Spółki ryzyko, 

- sposobu tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatność 

ich wysokości do poziomu ryzyka, 

- wysokości tworzonych przez Spółkę odpisów aktualizacyjnych na należności 

wynikających z wypłaconych poręczeń. 

 

3. Oświadczamy, że wykonamy wszystkie czynności związane z badaniem sprawozdania  

finansowego i złożeniem wymaganych dokumentów najpóźniej do dnia 31.03.2017 r. 

 



4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do dnia 31.12.2016 roku. 

5. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

6. Oświadczamy, że Pani/Pan……………………………………... będąca wskazana do 

osobistego przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, posiada uprawnienia 

biegłego rewidenta oraz doświadczenie w przeprowadzaniu badania sprawozdania 

finansowego funduszy poręczeniowych lub pożyczkowych, prowadzonych w formie spółek 

kapitałowych. Wykaz badanych funduszy poręczeniowych w okresie ostatnich 5  

lat: 

- ........................................................................za rok......... 

- ........................................................................za rok......... 

- ........................................................................za rok ........ 

7. Oświadczamy, że w ostatnich 2 latach łączne osiągane przychody z tytułu przeprowadzania 

badań sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych przekroczyły wartość 

200.000,00 zł 

8. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy zawarty w Załączniku nr 2 do Zapytania 

ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

9. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty 

wymienione w Zapytaniu ofertowym.  

 

 

 

.............................................. 
            miejscowość i data 

 

 

........................................................................................................ 
podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania firmy 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji gospodarczej. 

2. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych. 

3. Kopia polisy OC na prowadzoną działalność. 

 


