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OGŁOSZENIE 

w sprawie badania sprawozdania finansowego  

za 2015 rok. 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach zaprasza do składania ofert na 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2015 rok. 

Rozpatrywane będą tylko te oferty, które będą zawierać: 

1)      informacja o formie prowadzonej działalności (odpis KRS wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty) 

2)     zaświadczenie o wpisie firmy na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych; 

3)      oświadczenia podmiotu o prawach do wykonywania czynności będących 

przedmiotem umowy, tj. o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 w związku z 

art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., (Dz. U z 2013 r., 

poz. 907 z późn. zm.); 

4)      oświadczenie podmiotu o spełnianiu warunków określonych w przepisach art. 56 ust. 

2 i 3  ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. 

(Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn.zm); 

5)      informacja o dotychczasowym doświadczeniu, w tym o przeprowadzonych w 

ostatnich 5 latach przez oferenta lub biegłego rewidenta badaniach sprawozdań 

finansowych instytutów badawczych 

6)      Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o 

badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania. 

Oferta oraz oświadczenia i zaświadczenia (w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem) powinny być podpisane przez te osoby, które 

są uprawnione do występowania w imieniu firmy (np. w przypadku spółki – przez osoby 

wymienione w Dziale 2 Krajowego Rejestru Sądowego). 

Wybór ofert na badanie sprawozdania finansowego zapewni udział w badaniu tylko 

niezależnego i bezstronnego biegłego rewidenta. Termin do złożenia ofert ustalony jest do 

dnia 25 września 2015 roku. 
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Oferent powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzeźroczystym opakowaniu, 

zamkniętym w sposób trwały. Oferent powinien na kopercie zamieścić adnotację „Nie 

otwierać”. Na kopercie winien znajdować się adres oferenta, a koperta powinna być 

zaadresowana w następujący sposób: 

 

Instytut Ogrodnictwa 

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 

96-100 Skierniewice 

 

Oferta na: „ PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

INSTYTUTU OGRODNICTWA  ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 

ROKU” 

NIE OTWIERAĆ 

 

Wyboru Oferty dokonuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Zgodnie z wymogami Ministerstwa, nie będą brane pod uwagę firmy audytorskiej/biegli 

rewidenci: 

- którzy badali sprawozdanie finansowe Instytutu Ogrodnictwa przez 2 ostatnie lata 

- przerwa pomiędzy przeprowadzonym przez tę samą firmę audytorską badaniem wynosi 

mniej niż 2 lata 

 


