
Czołowo, dnia 8 sierpnia 2016r.

Nr postępowania: 1/2016

Rada Nadzorcza Spółki 

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS sp. z o. o

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe

Miasto i  Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem 0000065697, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 7850010589

zaprasza  uprawnione  podmioty  do  składania  pisemnych  ofert  na  przeprowadzenia  badania

sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego

sprawozdania.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej

„pzp”,  (Dz.  U.  z  2015,  poz.  2164,  ze  zm.)  –  wartość  zamówienia  nie  przekracza  wyrażonej  

w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy pzp).

1. Badany podmiot:

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o., dalej „Spółka KOMBUS”

Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik

Godz. urzędowania: 7.00 do 15.00

Telefon: 61 8 980 666 

Faks: 61 8 170 276

E-mail: info@kombus.pl lub info@kombus.com.pl

www.kombus.pl

2. Przedmiotem oferty jest:

Badanie sprawozdania finansowego Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego KOMBUS sp. z o.o.

za  rok  obrotowy  2016  oraz  sporządzenie  pisemnej  opinii  wraz  z  raportem biegłego  rewidenta  o

wyniku  badania sprawozdania finansowego.

3.  Ofertę mogą złożyć: 

1)  podmioty  określone  ustawą z  dnia  7  maja  2009 r.  o  biegłych  rewidentach  i  ich  samorządzie,

podmiotach  uprawnionych  do  badania  sprawozdań  finansowych  oraz  

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015. poz. 1011 z późn. zm.);

2)  podmioty posiadające  polisę  ubezpieczeniową  od  odpowiedzialności  cywilnej  zgodnie

Rozporządzeniem Ministra  Finansów  z  dnia  3  grudnia  2009  r.  w  sprawie  obowiązkowego

ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotów  uprawnionych  do  badania  sprawozdań

finansowych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1583);

http://www.kombus.pl/


3)  podmioty  posiadające  wiedzę  i  doświadczenie  zawodowe  w  badaniu  jednostek  prowadzących

usługi  transportu  publicznego,  polegające  na  wykonaniu  co  najmniej  3  badań  sprawozdania

finansowego w okresie ostatnich  5 lat,  w jednostkach prowadzących usługi transportu publicznego,

których suma bilansowa w okresie badanym przekroczyła 15000000 zł;

4) podmioty, które zapewnią wykonanie zamówienia osobiście przez biegłego rewidenta.

4.  Badanie  sprawozdania  finansowego  musi  zostać  przeprowadzone  stosownie  do

postanowień:

1) rozdziału  7  ustawy  z  dnia  29  września  1994r.  o  rachunkowości  (t.j.  DZ.  U.  2013,  

poz. 330 ze zm.),

2) norm  wykonywania  zawodu  biegłego  rewidenta,  wydanych  przez  Krajową  Radę  Biegłych

Rewidentów w Polsce,

3) Międzynarodowych  Standardów  Rewizji  Finansowej  w  kwestiach  nieuregulowanych  

w wyżej wymienionych przepisach.

4) Od biegłego rewidenta oczekuje się:

a) przeprowadzenia badania całościowo w siedzibie Spółki w godzinach 7.00 – 14.15,

b) obecności  na  Walnym  Zgromadzeniu  Wspólników  zatwierdzającym  sprawozdanie

finansowe  za  badany rok   w  celu  złożenia  stosownych  wyjaśnień  

i informacji,

c) obecności  na  posiedzeniu  Rady  Nadzorczej,  po  przedłożeniu  opinii  i  raportu  

z badania,

d) gotowości  do spotkań z Zarządem przed  i  po zakończeniu  badania  sprawozdania

finansowego,

e) przekazywania  dla  Zarządu  Spółki  (w  formie  tzw.  listu intencyjnego)  informacji  

o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki,

f) wykonania  dodatkowych,  wskazanych  przez  Zarząd,  czynności,  (ekspertyz  i  opinii

ekonomiczno-finansowych), jeżeli będzie to konieczne lub zasadne.

5. Termin wykonania zamówienia: 

Badanie sprawozdania finansowego – do dnia 31.03.2017 roku; 

Termin przedłożenia opinii i raportu – do dnia 30.04.2017 roku. 

6. Oferta powinna zawierać: 
 formularz  ofertowy  podpisany  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  oferenta,

zgodnie z przedłożonym aktem rejestracyjnym – załącznik do zaproszenia,

 wykaz  wykonanych  usług,  wraz  z  potwierdzeniem  wielkości  sumy  bilansowej  badanych

jednostek oraz dowodów potwierdzających,  że te usługi  dostawy wykonane należycie  (np.

referencje),

 wykaz osób - informacja o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu

zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem osób

posiadających uprawnienia biegłego rewidenta)  - załącznik do zaproszenia,
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 oświadczenie  o  spełnianiu  przez  biegłego  rewidenta  ustawowo  określonych  warunków do

wyrażenia  bezstronnej  i  niezależnej  opinii  o  sprawozdaniu  finansowym  –  załącznik  do

zaproszenia,

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie  do centralnej  ewidencji  i

informacji o działalności gospodarczej,

 dokument  wydany  przez  Krajową  Izbę  Biegłych  Rewidentów o  wpisie  na listę  podmiotów

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

 wskazanie  metod  i  terminów  badania  sprawozdania  finansowego  Zamawiającego,

harmonogram  prac  określający  metody  badania  i  terminy  prac  związanych  z  badaniem

wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, a także termin przedstawienia opinii i

raportu z badania sprawozdania finansowego Zamawiającego,

 polisę  ubezpieczeniową  OC,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  

z  dnia  3  grudnia  2009r.  w  sprawie  obowiązkowego  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności

cywilnej  podmiotów  uprawnionych  do  badania  sprawozdań  finansowych  (Dz.  U.

2009.205.1583) wraz z dowodem opłacenia składki,

 projekt umowy.

Wymagane dokumenty winny  być  przedłożone w oryginale  lub w kserokopii  potwierdzonej  za

zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Oferent zobowiązany jest do podania ceny oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę

podatku  VAT.  Cenę  oferty  brutto  należy  podać  cyframi  w  złotych  polskich  

z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Cena  oferty  musi  obejmować  wynagrodzenie  za

wszystkie obowiązki oferenta dla realizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności wykonanie

badania  wstępnego,  ostatecznego  oraz  udział  w  inwentaryzacji,  posiedzeniu  rady  nadzorczej,

zgromadzenia  wspólników,  a  także  termin  przedstawienia  opinii  i  raportu  

z  badania  sprawozdania  finansowego  Zamawiającego ubezpieczenia,  rabaty,  upusty,  koszt

materiałów, dojazdu i czas na wykonanie usługi.

8. Kryterium oceny ofert:

Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi  s u m ę   p u n k t ó w  przyznanych, 

z kryteriów podanych niżej.

Złożone oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

1   cena 85 %

2   doświadczenie zawodowe - bilansowe 15 %

RAZEM                                                                                                                                              100%

Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100, zgodnie z posiadaną wagą, 

np. cena – waga 85%, maksymalna ilość punktów 85.

Cena
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Oferta o najniższej cenie otrzyma                                             85 punktów

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

                                    wartość oferty o najniższej cenie

                    ---------------------------------------------------------  x       85 punktów

                                       wartość oferty badanej

Doświadczenie zawodowe – bilansowe

1. zrealizowane  badania  bilansu,  których  suma  bilansowa  w  okresie  badanym

przekroczyła  15.000.000  zł  w  jednostkach  świadczących  publiczne  usługi  transportowe  

w okresie ostatnich 5 lat – 3 badania – 0 pkt,

2. zrealizowane  badania  bilansu,  których  suma  bilansowa  w  okresie  badanym

przekroczyła 15.000.000 zł w jednostkach świadczących publiczne usługi transportowe w okresie

ostatnich 5 lat – 6-10 badań – 5 pkt,

3. zrealizowane  badania  bilansu,  których  suma  bilansowa  w  okresie  badanym

przekroczyła 15.000.000 zł w jednostkach świadczących publiczne usługi transportowe w okresie

ostatnich 5 lat – 11-15 badań – 10 pkt,

4. zrealizowane  badania  bilansu,  których  suma  bilansowa  w  okresie  badanym

przekroczyła 15.000.000 zł w jednostkach świadczących publiczne usługi transportowe w okresie

ostatnich 5 lat – 16 badań  i więcej – 15 pkt.

Wyżej  wskazane  zostały  punkty  procentowe –  co  oznacza,  iż  nie  podlegają  one  dalszemu

przeliczeniu tylko zostają dodane wprost do punktów uzyskanych w kryterium cena.

9. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie postępowania ofertowego:

Ze strony Spółki KOMBUS:

a) pisemnie, e-mailem lub faks – adres wskazany w pkt 1.

d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami : Gł. Księgowy – tel. 618980665.

10. Oferty należy składać:

10.1. W formie pisemnej do dnia 1.09.2016r. do godz. 12:30 w zamkniętej kopercie oznaczonej:

„Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok

obrotowy 2016”

OTWIERACIE OFERT 1.09.2016r.,  godz. 13:00 

10.2. Ofertę  należy  przesłać  listownie  na  adres  Spółki  KOMBUS  lub  złożyć  osobiście   

w sekretariacie Spółki KOMBUS, czynnym w dni powszednie w godzinach: od 7.30 do 15.30. 

10.3. Nie dopuszcza składania oferty faksem i e-mailem.
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11.  Oferty  złożone  po  upływie  terminu  określonego  do  ich  przyjmowania  nie  podlegają

rozpatrzeniu.

12. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpi w dniu 1.09.2016r.

o godz. 13.w siedzibie Spółki KOMBUS.

13. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo  przedłużenia terminu wyboru biegłego rewidenta

oraz unieważnieni postępowania ofertowego na każdym etapie bez konieczności uzasadnienia.

14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent składający

ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

 

Załączniki do zapytania ofertowego: oferta, podstawowe dane do przygotowania oferty, wykaz usług,

wykaz osób, oświadczenie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

………………………………………

(Pieczęć oferenta)

OFERTA

Na  wykonanie  usługi  polegającej  na  przeprowadzeniu  badania  sprawozdania  finansowego
Kórnickiego  Przedsiębiorstwa  Autobusowego  KOMBUS  sp.  z  o.o.  za  rok  2016  oraz
sporządzenie  pisemnej  opinii  wraz  z  raportem  biegłego  rewidenta  o  wyniku  badania
sprawozdania finansowego, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego.

1. Nazwa oferenta: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba oferenta:

…………………………………………………………………………………………………………………

tel.……………………… e-mail: ………………………………………… faks: ………………………… 

NIP: ……………………………………………..., REGON: …………………………………………

Oferuję  przeprowadzenie  badania  sprawozdania  finansowego  Kórnickiego  Przedsiębiorstwa

Autobusowego KOMBUS sp. z o.o. za rok 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem

biegłego  rewidenta  o  wyniku  badania  sprawozdania  finansowego  i  czynności,  o  których  mowa w

zapytaniu ofertowym za następującą cenę:

cena netto:     ………… zł

podatek VAT: ………… %

5



cena brutto:   ……………zł

……………………………………………………………………………………
(Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)

………………………………………

(Pieczęć oferenta)

O Ś W I A D C Z E N I E

oświadczam, iż:

1) badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia
29  września  1994r.  o  rachunkowości  (Dz.  U.2013.330  j.t.  ze  zm.)  oraz  standardami  rewizji
finansowej;

2) spełniam kryteria bezstronności i niezależności określone w art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja
2009  roku  o  biegłych  rewidentach  i  ich  samorządzie,  podmiotach  uprawnionych  do  badania
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1011).

3) posiadam uprawnienia do wykonania usługi polegającej na badaniu sprawozdań finansowych oraz
sporządzeniu pisemnej opinii wraz z raportem o wyniku tego badania;

4) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5) przedłożenie opinii  wraz z  raportem o wyniku  badania  sprawozdania  finansowego nastąpi  nie

później niż do dnia wskazanego w zapytaniu ofertowym.
6) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

……………………………………………………………………………………
(Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)
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………………………………………

(Pieczęć oferenta)

Wykaz osób

Skład zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Kórnickiego Przedsiębiorstwa
Autobusowego KOMBUS sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 z wyszczególnieniem osób posiadających

uprawnienia biegłego rewidenta.

L.p. Imię, nazwisko Numer
ewidencyjny

biegłego
rewidenta

Doświadczenie Wykształcenie Zakres
wykonywanych

czynności

1.

2.

3.

4.

5.
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……………………………………………………………………………………
(Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)

………………………………………

(Pieczęć oferenta)

Wykaz usług

L.p Rok w
którym

dokonano
sprawozdania
finansowego

Nazwa jednostki
świadczącej usługi

transportu publicznego  w
której dokonano badania

sprawozdania
finansowego

Adres
jednostki

świadczącej
usługi transportu
publicznego, w
której dokonano

badania
sprawozdania
finansowego

Numer telefonu
jednostki

świadczącej
usługi transportu
publicznego, w
której dokonano

badania
sprawozdania
finansowego

Suma bilansowa
jednostki

świadczącej
usługi transportu
publicznego, w
której dokonano

badania
sprawozdania
finansowego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

8



14.

15.

16.

……………………………………………………………………………………
(Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)
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