
         Załącznik nr 1  

do informacji Zarządu w sprawie wyboru biegłych rewidentów 

 

 

 

Rada Nadzorcza 

Spółki Tramwaje Śląskie S.A. 

ul. Inwalidzka 5 

41-506 Chorzów 
 

zaprasza podmioty określone w art. 47 ustawy z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym (Dz. U.  Nr 77, poz. 649) do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego 

Spółki za 2015 r. 

 

1. Od podmiotu przeprowadzającego badanie oczekuje się: 

 

Wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Tramwajów Śląskich S.A. za 2015 rok 

oraz przeprowadzenie audytu w zakresie: 

a) zweryfikowania kwoty przysługującego wynagrodzenia oraz rozsądnego zysku za 2015 r.  

b) określenia poziomu planowanej kwoty wynagrodzenia oraz rozsądnego zysku za 2016 r.  

 

Pisemne oferty winny być umieszczone w zamkniętych kopertach zaopatrzonych w dopisek 

„OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 – NIE OTWIERAĆ 

PRZED GODZ. 14:00  DNIA 01.09.2015r.”  

 

2. Oferty przyjmowane będą w siedzibie Zarządu Spółki Tramwaje Śląskie S.A. (sekretariat)  

w Chorzowie ul. Inwalidzka 5 w terminie do dnia 01.09.2015r. do godz. 14:00 

 

3. Oferta winna zawierać: 

 

 

a)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) Aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów. 

c) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

d) Harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdania finansowego wraz 

z kontrolą zobowiązań podatkowych. 

e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć wykonaniu zamówienia. 

f) Formularz ofertowy – w tym cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie 

pisemnej opinii i raportu o badanym sprawozdaniu finansowym, uwzględniającą wszelkie 

koszty występujące po stronie audytora, jak np. delegacje, koszty ewentualnego badania 

wstępnego, koszty związane z uczestnictwem w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz 

obecność na Zgromadzeniu Akcjonariuszy itd.  

g) Oświadczenie wykonawcy. 

h) Wzór umowy zaparafowany na każdej zapisanej stronie, co będzie stanowiło wyrażenie 

zgody Wykonawcy na warunki umowne przedstawione przez Zamawiającego. 

 

 



4. Kryteria oceny ofert. 

 

a) Przy wyborze ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego, będzie brana pod 

uwagę oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

b) Wykonawcy, którzy złożą ofertę w takiej samej cenie, na wniosek Zamawiającego 

zobowiązani będą do złożenia oferty dodatkowej, o cenie nie wyższej niż zaoferowana  

w uprzednio złożonej ofercie. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu 

składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania 

przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

d) Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokona zgodnie  

ze statutem Spółki – Rada Nadzorcza 

 

5. Wykonawca powyższej usługi wybrany zostanie poprzez porównanie cen w ramach zamówienia 

sektorowego (o wartości poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych), 

prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A.  

 

6. Informacje o Spółce można uzyskać pod nr tel. (0-32) 246-60-61 wew. 425 oraz kierując 

zapytania na adres e-mail: b.bekieszczuk@tram-silesia.pl 

 

7. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 30 dni od dnia 

dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

8. Rada Nadzorcza Spółki Tramwaje Śląskie S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru 

wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz 

odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków 

prawnych i finansowych. 


