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Warunki zamowienia

Przedmiotem postepowania jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. za rok 2016.

Wynikiem badania sprawozdania b^dzie:

- opinia o prawidlowosci i rzetelnosci sprawozdania finansowego sporzqdzona
w 5 egzemplarzach,

- raport z badania sprawozdania finansowego sporza^dzony w 5 egzemplarzach.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia:
- badanie sprawozdafi finansowych,

rozpocz^cie: 15.12.2016 r.
zakonczenie: 30.04.2017 r.

- przekazanie opinii i raportu do dnia 09.05.2017 r.

Od bieglego rewidenta oczekuje si<g ponadto:
- udzialu w inwentaryzacji w dniu jej przeprowadzenia,

- uczestnictwa we wskazanym przez Rad? Nadzorcza^ posiedzeniu oraz Walnym
Zgromadzeniu zatwierdzajajcym badane sprawozdanie finansowe, w celu zlozenia
w przypadku koniecznosci stosownych wyjasnieri i informacji,

- dokonanie analizy kondycji ekonomicznej spolki z wykorzystaniem modeli dyskryminacyjnych
w celu oceny jej potencjalnego zagrozenia finansowego i okreslenia obszarow ryzyka,

- wskazania osoby - kluczowego bieglego rewidenta,
- przedstawienia harrnonogramu prac.

Dane o Zamawiaja^cym:
- liczba zatrudnionych - umowy o prace^ - ca 242 osob,

- sumabilansowa ca 36 mln zl/za 2016 r.,
- przychody ze sprzedazy ca 33 mlnzl/za2016 r.

- 3 kredyty inwestycyjne ca 7,2 mln zl/nadzien 31.12.2016 r.

W postejiowaniu moga^ wzia^c udzial Wykonawcy:

- posiadaja^cy wpis na liste^ podmiotow uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
- ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci,

W postepowaniu nie mogc). brae udzialu podmioty, w stosunku, do ktorych zachodzq.
okolicznosci wymienione w art. 66 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(Dz.U.2016.1047 j.t.z dnia 19.07.2016 r.)

Okres zwia^zania oferta^ wynosi 30 dni.

Do kontaktow z Wykonawcy upowazniony jest Glowny Ksi^gowy Ewa Szulecka (94 37 26 712).

Oferty w zamkni^tych kopertach, opatrzone nazwq. Wykonawcy i haslem ,,OFERTA BILANS
2016" nalezy skladac do dnia 16 listopada 2016 r. (sroda) godzina 14:00 w siedzibie
Zamawiaja^cego ul. Kosciuszki 38, 78-400 Szczecinek.
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Oferta powinna zawierac:
1. Wypelniony formularz ofertowy.
2. Aktualny wypis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji

dzialalnosci gospodarczej.
3. Potwierdzenie wpisu na list^ podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan

finansowych.
4. Kserokopi^ zawartego ubezpieczenia OC prowadzonej dzialalnosci.

Ocena ofert oraz wybor bieglego rewidenta zostanie dokonany z uwzgl^dnieniem
nast^puj^cych kryteriow:
- metody badania,

- doswiadczenie oraz znajomosc branzy, w ktorej dziala Spolka,
- oferowana cena uwzgl^dniaja^ca naklad pracy bieglego rewidenta.

O wynikach post^powania powiadomimy pisemnie.

Zalajczniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
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