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L.dz. 2803/2015        Krzeszowice, dn. 26.10.2015 
 
 
 

Szanowni Państwo, 
 
W imieniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w 
Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice 

ZAPRASZAMY 
podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie 
badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej 
opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania. 
  
I. Warunki i oczekiwania wobec Biegłego Rewidenta 

1. Biegły Rewident zbada sprawozdanie finansowe Spółdzielni i sporządzi pisemną opinię wraz z 
raportem o tym, czy jest ono zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz 
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy 
Spółdzielni. 

2. Po przedłożeniu opinii i raportu z badania Biegły Rewident będzie obecny na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej oraz w razie konieczności na Walnym Zgromadzeniu Członków . O terminach 
posiedzeń oraz zgromadzeń zostanie powiadomiony pisemnie. 

3. Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później 
niż w dniu 4 kwietnia 2016 r. 

 
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją 
"Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015" 
należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach  
32-065 Krzeszowice, ul. Długa 18A 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2015 r. do godz. 14:00  
 
II. Warunki, jakie musi spełniać złożona oferta 

1. Informacja o Oferencie, w tym: forma działalności gospodarczej, numer i data wpisu do rejestru 
biegłych rewidentów, numer i data wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych, ilość zatrudnionych biegłych rewidentów, informacja o doświadczeniu 
w badaniu sprawozdań finansowych w branży, w której działa Podmiot. 

2. Oświadczenie o spełnieniu przez Biegłego Rewidenta ustawowo określonych warunków do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej, o którym 
mowa w pkt. 1.2. oraz na Walnym Zgromadzeniu Członków, o którym mowa w pkt. 1.2. umowy. 

4. Cenę netto za badanie sprawozdania finansowego . 
5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie. 
6. Oświadczenie o zaakceptowaniu treści umowy o „badanie i ocenę sprawozdania finansowego” , 

która stanowi załącznik nr 1. 
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III. Ograniczenia i pozostałe informacje 
1. Podstawowym kryterium wyboru ofert będzie ilość przeprowadzonych badań sprawozdań 

finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych w ostatnich 3 latach oraz oferowana cena. 
2. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 12 282 09 04 – Małgorzata Stawiarska Główny 

Księgowy, w terminie do 27.11.2015r. 
3. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej spółdzielni w planowanym terminie do 21 grudnia 2015 r.  
 

Podstawowe informacje o Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w 
Krzeszowicach: 
 

Stan na 31.12.2014r Stan na 30.06.2015r
Suma bilansowa 13 154 580,63 zł      13 941 947,10 zł      
Przychody ze sprzedaży i 
zrównane z nimi 5 696 343,90 zł          3 067 006,92 zł          
Średnioroczne zatrudnienie w 
przeliczeniu na pełne etaty 23,49 22,55
Imię i nazwisko osób 
udzielających dodatkowych 
informacji
Stanowisko w firmie 
Telefon
Adres e-mail 

Temat e-mail 
Badanie sporawozdania  finansowego za 

rok 2015

Małgorzata Stawiarska

Główny Księgowy
12 282 09 04

smprzyjazn@interia.pl

 
 

 
Rada Nadzorcza Spółdzielni zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, 
swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny, bez 
ponoszenia skutków prawnych i finansowych. 
 
 

Z poważaniem 
Zarząd Spółdzielni 
 
Janina Dębska - Z-ca Prezesa Zarządu 
Wiktor Sajdera - Prezes Zarządu 

 
 
 


