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Bełchatów, 01 wrzesień  2021 roku 

Zaproszenie  

do składania ofert 

 

”EKO-REGION” sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych do złożenia 

oferty na : 

Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego ”EKO-REGION” sp. z o.o. za 

rok obrotowy 2021 i 2022, którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ustawy z 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351). 

1. ZAMAWIAJĄCY : 

”EKO-REGION” sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18, posiadająca NIP:  769-191-79-79.  

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 

Określony w Regulaminie Udzielania Zamówień/Zakupów w ”EKO-REGION” dla zamówień, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 

Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego ”EKO-REGION” sp. z o.o. za 

rok obrotowy 2021 i 2022, którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ustawy z 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351);  

3. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY : 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać: 

a) Podmioty określone ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1415); 

b) Podmioty, które zawarły umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 

czynności rewizji finansowej, definiowanej ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1415); 

c) Podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu badania ustawowego,  

o którym mowa w ustawie z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1415);  

Wymagane doświadczenia to: wykonanie za lata obrotowe 2015 - 2020 co najmniej pięciu (5) 

badań ustawowych sprawozdań finansowych spółek kapitałowych, w tym przynajmniej dwóch 

których suma bilansowa przekraczała 100 mln zł; 

Potwierdzeniem posiadanego doświadczenia jest oświadczenie umocowanego przedstawiciela 

wykonawcy (firmy audytorskiej).  

4. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU : 

Anna Żarowska, tel. 44 633 08 15 wew. 207, sekretariat@eko-region.pl 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :  

a) Za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku do 25 marca 2022 r. 

b) Za rok obrotowy kończący się  dnia 31 grudnia 2022 roku do 25 marca 2023 r. 

 

https://ekspertpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.038.0000351,USTAWA-z-dnia-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci.html#ap_64
https://ekspertpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.038.0000351,USTAWA-z-dnia-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci.html#ap_64
https://ekspertpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.038.0000351,USTAWA-z-dnia-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci.html
https://ekspertpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.038.0000351,USTAWA-z-dnia-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci.html#ap_64
https://ekspertpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.038.0000351,USTAWA-z-dnia-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci.html#ap_64
https://ekspertpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.038.0000351,USTAWA-z-dnia-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci.html
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5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

6. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY : 

a) Nazwa i adres firmy audytorskiej, forma działalności i nr rejestru, nr wpisu na listę PANA, 

Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1;  

b) Odpis dokumentu potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywania czynności rewizji finansowej; 

c) Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów dotyczących posiadania doświadczenia w badaniu 

ustawowym sprawozdań finansowych spółek kapitałowych. Wzór oświadczenia stanowi  

Załącznik nr 2; 

d) Cena oferty netto i brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021  

i 2022. Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania. 

e) Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy audytorskiej. 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy 

audytorskiej. 

f) Projekt umowy o wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego. 

7. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT : 

a) Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 15 września  2021 r.;  

b) Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego: ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, bezpośrednio 

bądź za pośrednictwem poczty; 

c) Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do sekretariatu ”EKO-REGION” sp. z o.o.;  

d) Pisemne oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach 

z adnotacją ”Oferta badania sprawozdania finansowego ”EKO-REGION” sp. z o.o. za lata: 2021  

i 2022”; 

e) Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane. 

8. KRYTERIA OCENY OFERT . 

Kryterium wyboru oferty  -  cena –  100%. 

9. WYNIK POSTĘPOWANIA : 

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowne ogłoszenie na 

stronie internetowej www.eko-region.pl. 

10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA : 

Rada Nadzorcza ”EKO-REGION” sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez 

podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferty.  

 

 

Załącznik nr 1: Szablon oferty; 

Załącznik nr 2: Oświadczenie firmy audytorskiej; 
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Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

Badanie ustawowe sprawozdania finansowego ”EKO-REGIONU” sp. z o.o. za lata 2021, 2022. 

 

1. Nazwa firmy audytorskiej: ………………………………………… 

 

2. Adres firmy audytorskiej: ………………………………………… 

 

3. Forma działalności: ………..  

 

4. Nazwa rejestru: ………………..……..nr wpisu: ………………………… 

 

5. Osoby reprezentujące firmę audytorską: ..…………………………………… 

 

6. Numer wpisu na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego: ………………. 

 

7. Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta wyznaczonego do przeprowadzenia badania: 

……………………………... 

 

8. Imiona i nazwiska pozostałych osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie: 

…………………….. 

 

9. Cena ofertowa za wykonanie usługi – badanie ustawowe sprawozdania finansowego za: 

a) 2021 rok: netto………….. zł; vat:……………… zł brutto:……………..; 

b) 2022 rok: netto………….. zł; vat:……………… zł brutto:……………..; 

 

Do oferty załączam: 

1. Odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. 

2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów posiadania doświadczenia według otrzymanego wzoru 

(Załącznik nr 2). 

3. Projekt umowy o wykonanie  usługi badania sprawozdania finansowego. 

 

 

 

 

…………………………………………………… 
/Podpis osoby/osób upoważnionych  

do reprezentowania firmy audytorskiej/ 
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Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że firma audytorska ……………………………………………………………………………………………  

(nazwa)  

wpisana na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod nr ……………………………………………..  

 

przeprowadziła w latach 2015 – 2020 co najmniej pięć (5) badań ustawowych sprawozdań 

finansowych spółek kapitałowych,  w tym dwóch (2) o sumach bilansowych przekraczających 100 

mln zł.  

Spółki kapitałowe spełniające kryteria określone w oświadczeniu. 

Lp. Nazwa i adres siedziby spółki  Rok badania Suma bilansowa 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

/Podpis osoby/osób wskazanych we właściwym  

rejestrze do reprezentowania firmy audytorskiej/ 


