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Płock 13.08.2019 
 

 
 
Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa 
09-400 Płock 
ul. Obrońców Westerplatte 6A 

        

 

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Lokatorsko – Własnościowa w Płocku  

 ul. Obrońców Westerplatte 6A, 

09-400 Płock  

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na 

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni 
za rok obrotowy 2019 i 2020 

 
         Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Płocku                      

przy ul. Obrońców Westerplatte 6A, 09 – 400 Płock, zaprasza uprawnione podmioty               

do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni 

za rok obrotowy 2019 i 2020. 

1. Oczekiwany termin wykonania badania: 

1) za rok obrotowy 2019 w okresie od 04 listopada 2019 roku (inwentaryzacja 

bilansowa majątku Spółdzielni) do 20 marca 2020 roku (zakończenie badania                

i przekazanie sprawozdania z badania), 

2) za rok obrotowy 2020 w okresie od 02 listopada 2020 roku (inwentaryzacja 

bilansowa majątku Spółdzielni) do 19 marca 2021 roku (zakończenie badania       

i przekazanie sprawozdania z badania 

2. Oferty powinny zawierać: 

1) dane podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (siedziba 

oferenta, wpis do rejestru biegłych rewidentów, wpis na listę podmiotów 

uprawnionych itp.),  

2) udokumentowanie doświadczenia, w szczególności znajomość branży 

mieszkaniowej, 

3) potwierdzenie dokumentem (polisą) aktualnego ubezpieczenia, 

4) zaakceptowany projekt umowy, 
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5) wysokość wynagrodzenia (w wysokości netto, VAT, brutto) za badanie 

sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania (w wersji 

pisemnej i elektronicznej) za poszczególne lata obrotowe.  

Wynagrodzenie winno zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem 

badania, w szczególności z uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzenie 

badania bezpośrednio w Spółdzielni, kosztów przejazdu oraz udziału 

kluczowego biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) w posiedzeniu Rady 

Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w celu złożenia stosownych 

wyjaśnień i informacji oraz wsparcie merytoryczne w objętym umową okresie. 

Zaproponowana wysokość wynagrodzenia za badanie sprawozdania 

finansowego będzie przyjmowana jako całkowita. 

3. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie 

sprawozdania finansowego” prosimy składać do 07 października 2019 r. do godziny 

14.00 (data wpływu do Spółdzielni) w sekretariacie PSML-W pok. 12 - I piętro               

w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6A lub przesłać na adres PSML-W podany               

w ogłoszeniu. 

4. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania                         

lub niespełniające wymagań zawartych w zaproszeniu nie będą rozpatrywane. 

5. Dodatkowe informacje dotyczące Spółdzielni można uzyskać pod nr fax                          

(024) 262-42-11 lub e-mail: biuro@psmlw.pl w terminie 14 dni przed datą 

ostatecznego terminu złożenia oferty.  

6. Karta informacyjna podmiotu badanego oraz projekt umowy o badanie sprawozdania 

finansowego znajduje się na stronie www.psmlw.pl” 

 

 

 

 


