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Rada Nadzorcza 

Spółki „Gryf Nieruchomości” Sp. z o.o.  z   siedzibą w Szczecinie 

działając na podstawie Zarządzenia Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r.  

w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek  

z udziałem Skarbu Państwa, zmienionego zarządzeniem Nr 29 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lipca 

2009 r., zaprasza do składania ofert na: 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres 

od 26.11.2014 r. do 31.12.2015 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania.  

 

Warunki badania sprawozdania finansowego: 
1) Biegły rewident sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe 

Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową  
i finansową, jak też wynik finansowy Spółki. 

2) Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące okres od 26.11.2014 r. 
do 31.12.2015 r., o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły 
rewident. 

3) Biegły rewident obowiązany będzie do uczestnictwa, na życzenie Rady Nadzorczej Spółki,  
w spotkaniu z Radą Nadzorczą po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania; o terminie spotkania 
biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty 
uczestnictwa w spotkaniu z Radą Nadzorczą ponosi biegły rewident. 

4) Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej 
sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach  
w systemie rachunkowości Spółki. 

5) Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych 
rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, 
działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.  

6) Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż 
w dniu 21 marca 2016 roku. 

7) Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu 
przez Radę Nadzorczą Spółki Opinii i Raportu z badania.  

 
Pisemne oferty należy przesłać pocztą na adres „Gryf Nieruchomości” Sp. z o.o. z siedzibą  

w Szczecinie  ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki,  

w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2015”. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 11 września 2015 r. (decyduje 

data wpływu). 

 Oferta winna 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, o liczbie zatrudnionych 
biegłych rewidentów. 

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 
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3) Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników lub spotkaniu z Radą Nadzorczą na warunkach określonych 
w ogłoszeniu. 

4) Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym 
sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty 
związane z przeprowadzeniem badania. 

5) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób 
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta. 

6) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego. 

Kryteriami oceny ofert będą cena oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek 
prawa handlowego, w tym branży, w której działa Spółka.  

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania  finansowego nastąpi najpóźniej 
do dnia 30 września 2015 r. 

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.  

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, zmiany daty 
otwarcia ofert oraz odstąpienia od wyboru, bez podania przyczyn. 
 


