Rada Nadzorcza „Uzdrowiska Wieniec” Sp. z o. o. z siedzibą w Wieńcu - Zdroju ul. Brzozowa 1
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania
finansowego „Uzdrowiska Wieniec” Sp. z o. o. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z realizacji
warunków umowy sprzedaży udziałów Spółki – z dnia 30 listopada 2010r.

Warunki badania sprawozdań „Uzdrowiska Wieniec” Sp. z o. o. za rok obrotowy 2015:
1) Biegły rewident zbada sprawozdanie finansowe Spółki i sporządzi pisemną opinię wraz
z raportem o tym czy jest ono rzetelne, prawidłowe i jasno przedstawia sytuację
majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.
2) Biegły rewident zbada sprawozdanie z realizacji warunków Umowy sprzedaży udziałów
Spółki – z dnia 30 listopada 2010r. i sporządzi pisemną opinię/raport, o tym czy w/w
Umowa realizowana jest w sposób prawidłowy.
3) Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie w/w sprawozdań Spółki, przez
biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na
własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich
współpracę.
4) Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki powinno
nastąpić nie później niż w dniu 31 marca 2016r.
5) Przedłożenie opinii/ raportu z badania sprawozdania z realizacji warunków umowy
sprzedaży udziałów Spółki – z dnia 30 listopada 2010r., powinno nastąpić nie później
niż w dniu 10 luty 2016r.
6) Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółki, adres:
„Uzdrowisko Wieniec” Sp. z o. o. w Wieńcu - Zdroju, ul. Brzozowa 1, 87-800 WieniecZdrój, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdań
„Uzdrowiska Wieniec” Sp. z o. o. w Wieńcu - Zdroju za rok obrotowy 2015.
Oferty powinny wpłynąć w terminie do dnia 30.10.2015r.
W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data doręczenia oferty do siedziby
Spółki.
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru
biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów
uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, liczbie
zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub
ewidencji, zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych.
3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do
wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
4. Cenę netto za badanie sprawozdań Spółki oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu.
5. Dokument stwierdzający posiadanie przez oferenta, ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej.
6. Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których przeprowadzał badanie sprawozdania

finansowego, potwierdzający posiadane doświadczenie.

Kryteriami oceny ofert będą:



doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego w tym branży
z zakresu ochrony zdrowia
cena.

O wynikach rozstrzygnięcia postępowania, Rada Nadzorcza Spółki, powiadomi oferentów pisemnie
– w formie listu poleconego.
Oferty nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po terminie,
określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego konkursu ofert, bez wyboru oferty
oraz unieważnienia niniejszego konkursu ofert w każdym czasie, bez podania przyczyny - bez
żadnych ujemnych konsekwencji finansowych i prawnych dla „Uzdrowiska Wieniec” Sp. z o.o. - z
tego tytułu.

