Czołowo dnia 03.08.2018 r.

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 identyfiacji podatiowej NIP 7850010589
zaprasza
uprawnione podmioty do siładania pisemnych ofert na: „Przeprowadzenie badania sprawozdania
finansowegoo Kórnickiegoo Przedsiębiorstwa Autobusowegoo KOMBUS sp. z o.o. za rok obrotowy
2018 oraz sporządzenie pisemnegoo sprawozdania z tegoo badania”.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) – wartość zamówienia nie przeiracza wyrażonej w złotych iwoty
30 000 euro (art. 4 pit. 8 ustawy pzp).
1. Badany podmiot
Kórniciie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o.
Czołowo, ul. Kórnicia 1, 62-035 Kórnii
Godz. urzędowania: 7.00 do 15.00
Telefon: 61 8 980 666
Fais: 61 8 170 276
E-mail: info@iombus.pl lub info@iombus.com.pl
www.kombus.pl
2. Warunki badania sprawozdania finansowegoo
a) badaniu podlegać będą: sprawozdanie fnansowe, isięgi rachuniowe i doiumenty źródłowe
w zairesie zapewniającym biegłemu rewidentowi obieitywną ocenę sytuacji majątiowej,
fnansowej, wyniiu fnansowego oraz udział w pracach inwentaryzacyjnych w siedzibie
badanego podmiotu,
b) Firma audytorsia powinna posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu
badania sprawozdań fnansowych - doświadczenie w badaniu sprawozdań fnansowych frm
branży transportowej (wyiaz badanych frm należy dołączyć do oferty),
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c) należy złożyć zapewnienie udziału w badaniu iluczowego biegłego rewidenta posiadającego
co najmniej 6-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań fnansowych jaio biegły rewident,
w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań fnansowych frm branży
transportowej,
d) od biegłego rewidenta oczeiuje się:
 przeprowadzenia badania całościowo w siedzibie Spółii w godz. 7:00 – 14:15,
 obecności na Walnym Zgromadzeniu Wspólniiów zatwierdzającym sprawozdanie fnansowe
za badany roi w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej, po przedłożeniu sprawozdania fnansowego
z badania,
 gotowości do spotiań z Zarządem przed i po zaiończeniu badania sprawozdania fnansowego,
 przeiazywania dla Zarządu Spółii (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji
o ew. problemach w systemie rachuniowości Spółii,
 wyionywania dodatiowych, wsiazanych przez Zarząd czynności (eispertyz i opinii
eionomiczno-fnansowych), jeżeli będzie to ionieczne lub zasadne.
e) badanie sprawozdania zostanie przeprowadzone stosownie do postanowień:
 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, frmach audytorsiich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz.1089, ze zm.),
 Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
przyjętych uchwałą KRBD z dnia 5 marca 2018 r. nr 2041/37a/2018
(https://www.pibr.org.pl/pl/uchwaly-irbr)
f) pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania fnansowego nastąpi po wyionaniu
usługi, w terminie 14 dni od daty złożenia faitury przez Wyionawcę umowy,
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz złożenia sprawozdania z badania - do dnia
26 iwietnia 2019 r.
4. Oferta powinna zawierać:
1. Informacje o frmie audytorsiiej, w tym o:





formie prowadzonej działalności,
wpisie na listę frm audytorsiich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),
wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fnansowych,
siładzie zespołu audytowego dedyiowanego do badania spółii - wyiaz osób –
informacja o osobach, itóre będą przeprowadzały badanie (oireślenie siładu zespołu
przeprowadzającego badanie sprawozdania fnansowego z wyszczególnieniem osób
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta) - załącznii do zaproszenia,
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2. Oświadczenie frmy audytorsiiej o:

spełnianiu wymogów niezależności, o itórych mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych

3.
4.
5.
6.

7.

rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089, ze zm.) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla
ich niezależności, a taiże zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,

dysponowaniu iompetentnymi pracowniiami, czasem oraz zasobami umożliwiający
mi przeprowadzenie badania,

wyznaczeniu, jaio iluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru
biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegołegoo, numerem licencji
zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowegoo w branży transportowej
(nazwy podmiotów badanych przez biegołegoo rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związiu
z tym spełnianiu przez nią waruniów oireślonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych
rewidentach.
Łączną cenę za wyionanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Wsiazanie terminu zaiończenia badania sprawozdania fnansowego i przedłożenia
sprawozdania z badania spółii zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Wsiazanie metod i terminów badania sprawozdania fnansowego.
Poświadczoną za zgodność z oryginałem iseroiopię doiumentów potwierdzających posiadanie
przez frmę audytorsią ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wyionywania
czynności rewizji fnansowej.
Oświadczenie o:
 obecności biegłego rewidenta na Walnym Zgromadzeniu Wspólniiów zatwierdzającym
sprawozdanie fnansowy za badany roi w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 obecności biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej, po przedłożeniu sprawozdania
fnansowego z badania,
 gotowości do spotiań z Zarządem przed i po zaiończeniu badania sprawozdania fnansowego,
 przeiazywania dla Zarządu Spółii (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji
o ewentualnych problemach w systemie rachuniowości Spółii,
 wyionywania dodatiowych, wsiazanych przez Zarząd czynności (eispertyz i opinii
eionomiczno-fnansowych), jeżeli będzie to ionieczne lub zasadne,
 o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo oireślonych waruniów do wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu fnansowym – załącznii do zaproszenia,

8. Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania fnansowego tożsamy

z

zapisami w siładanej ofercie.

9. Formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta,

zgodnie z przedłożonym aitem rejestracyjnym – załącznii do zaproszenia.
10. Aitualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej.
11. Doiument wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań fnansowych.
Wymagane doiumenty winny być przedłożone w oryginale lub w iseroiopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.
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5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Wyionawca poda cenę oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawię podatiu Vat.
Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polsiich z doiładnością do dwóch miejsc po
przeciniu. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystiie obowiązii oferenta dla
realizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności wyionanie badania wstępnego, ostatecznego
oraz udział w inwentaryzacji, posiedzeniu rady nadzorczej, zgromadzenia wspólniiów, a taiże termin
przedstawienia sprawozdania z badania, ubezpieczenia, rabaty, upusty, ioszt materiałów, dojazdu
i czas na wyionanie usługi oraz wszeliie inne ioszty niezbędne do wyionania zamówienia.
6. Kryteria oceny ofert:
Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi s u m ę p u n k t ó w przyznanych,
w kryteriach podanych niżej.
Złożone oferty będą oceniane wg następujących iryteriów:
1 cena

85 %

2 doświadczenie zawodowe - bilansowe

15 %

RAZEM

100%

Kryteria mają przyporządiowaną ilość punitów w siali od 0 do 100, zgodnie z posiadaną wagą,
np. cena – waga 85%, maisymalna ilość punitów 85.
Cena
Oferta o najniższej cenie otrzyma

85 punitów

Oferty inne otrzymają ilość punitów obliczoną wg wzoru:
wartość oferty o najniższej cenie
--------------------------------------------------------- x 85 punitów
wartość oferty badanej
Doświadczenie zawodowe – bilansowe
1.

2.

3.

4.

zrealizowane badania bilansu, itórych suma bilansowa w oiresie badanym
przeiroczyła 15.000.000 zł w jednostiach świadczących publiczne usługi transportowe
w oiresie ostatnich 5 lat – 3 badania – 0 pkt,
zrealizowane badania bilansu, itórych suma bilansowa w oiresie badanym
przeiroczyła 15.000.000 zł w jednostiach świadczących publiczne usługi transportowe w oiresie
ostatnich 5 lat – 6-10 badań – 5 pkt,
zrealizowane badania bilansu, itórych suma bilansowa w oiresie badanym
przeiroczyła 15.000.000 zł w jednostiach świadczących publiczne usługi transportowe w oiresie
ostatnich 5 lat – 11-15 badań – 10 pkt,
zrealizowane badania bilansu, itórych suma bilansowa w oiresie badanym
przeiroczyła 15.000.000 zł w jednostiach świadczących publiczne usługi transportowe w oiresie
ostatnich 5 lat – 16 badań i więcej – 15 pkt.
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Wyżej wsiazane zostały punity procentowe – co oznacza, iż nie podlegają one dalszemu przeliczeniu
tylio zostają dodane wprost do punitów uzysianych w iryterium cena.
Za najiorzystniejszą zostanie uznana oferta, itóra uzysia najwięiszą łączną liczbę punitów
w przyjętych iryteriach oceny ofert.
7. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszegoo zamówienia:
Ze strony Spółii KOMBUS:
a) pisemnie, e-mailem lub fais – adres wsiazany w pit 1.
d) osoby uprawnione do iontaitu z Wyionawcami: Gł. Księgowy – tel. +48 61 8980665.

8.

Oferty należy składać:
8.1. W siedzibie Zamawiającego, w formie pisemnej (listownie lub osobiście lub za pomocą
posłańca) do dnia 03.09.2018r. do goodz. 12:00 w zaminiętej iopercie oznaczonej:
„Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania fnansowego za roi
obrotowy 2018 - NIE OTWIERAĆ PRZED 03.09.2016r. do godz. 13:00”
8.2.

Oferty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach: od 7.30 do 15.00.

8.3.

Zamawiający nie dopuszcza siładania oferty faisem i e-mailem.

8.4.

Oferty złożone po terminie oireślonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

8.5.

Oferty, doiumenty, oświadczenia złożone w postępowaniu nie podlegają zwrotowi.

8.6.

Zamawiający nie dopuszcza zwrotu iosztów udziału w postępowaniu.

8.7. Wyionawcy są związani ofertą przez 60 dni od upływu terminu do siładania ofert.

9. Otwarcie ofert i wybór biegołegoo rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpi w dniu 03.09.2016 r.
o goodz. 13:00 w siedzibie Spółki KOMBUS.
10. Rada Nadzorcza zastrzegoa sobie prawo przedłużenia terminu wyboru biegołegoo rewidenta oraz
unieważnienia postępowania ofertowegoo na każdym etapie bez konieczności uzasadnienia.
11. Wszelkie koszty związane z przygootowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent składający
ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.
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12. Informacje uzupełniające
Dane za roi obrotowy 2017:
Dodatiowe informacje

wartość w tys. zł

1.

Przychody

………………..

2.

Wynii fnansowy netto

………………..

3.

Kapitały własne

…………………

4.

Suma bilansowa

………………..

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2017 roiu: …………….
13. Klauzula informacyjna - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejsiiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 iwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związiu z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu taiich danych oraz uchylenia dyreitywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kórniciie Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS Sp. z o.o., Czołowo, ul. Kórnicia 1, 62-035 Kórnii, 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.iombus.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem pt:. „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowegoo
Kórnickiegoo Przedsiębiorstwa Autobusowegoo KOMBUS sp. z o.o. za rok obrotowy 2018
oraz sporządzenie pisemnegoo sprawozdania z tegoo badania”:
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, itórym udostępniona
zostanie doiumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez cały oires trwania umowy;
 obowiązei podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu; ionseiwencje
niepodania oireślonych danych wyniiają z zasad zapytania ofertowego,
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadiów, o itórych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**;
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−
−
−

− prawo do wniesienia siargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związiu z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o itórych mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fzycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

14. Załączniki do zapytania ofertowegoo:

Oferta, podstawowe dane do przygotowania oferty, wyiaz usług, wyiaz osób, oświadczenie.

…………….……………………………………………….
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
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………………………………………
(Pieczęć oferenta)
OFERTA
Na wyionanie usługi polegającej na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowegoo
Kórnickiegoo Przedsiębiorstwa Autobusowegoo KOMBUS sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 oraz
sporządzenie pisemnegoo sprawozdania z tegoo badania”, zgoodnie z warunkami zapytania
ofertowegoo.
1. Nazwa oferenta:
…………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba oferenta:
…………………………………………………………………………………………………………………
tel.……………………… e-mail: ………………………………………… fais: …………………………
NIP: ……………………………………………..., REGON: …………………………………………
1.1. Forma prowadzonej działalności: ………………………………………………………….
1.2. Wpis na listę frm audytorsiich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach):
……………………………………………………………………………………………………………
1.3. Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fnansowych:
……………………………………………………………………………………………………………
1.4. Siład zespołu audytowego dedyiowanego do badania spółii - wyiaz osób - informacja
o osobach, itóre będą przeprowadzały badanie (oireślenie siładu zespołu
przeprowadzającego badanie sprawozdania fnansowego z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta) - załącznii do oferty.
2. Oferuję „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowegoo Kórnickiegoo Przedsiębiorstwa
Autobusowegoo KOMBUS sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnegoo
sprawozdania z tegoo badania”, zgodnie z zapytaniem ofertowym za następującą cenę:
Łączna cena brutto: ……………zł:

podatei VAT: ………… %.

3. Zrealizowaliśmy badania bilansu, itórych suma bilansowa w oiresie badanym przeiroczyła
15.000.000 zł, w jednostiach świadczących publiczne usługi transportowe, w oiresie ostatnich
5 lat, w ilości: ………………… badań (szczegółowy wyiaz z zał. do oferty – tabela)

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

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe "KOMBUS" Sp. z o.o., Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik,
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000065697, kapitał zakładowy w wysokości
5.700.500,00 zł w całości wpłacony. Numer rejestrowy BDO 000026582 .Tel. 61 898 06 66 Fax. 61 8 170 276,
e-mail: info@kombus.com.pl

………………………………………
(Pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż:
1) badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 29 września
1994r. o rachuniowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.),
2) będąc świadomym odpowiedzialności iarnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, iż osoby
wsiazane w wyiazie osób, itóre będą wyionywać badanie, spełniają wymogi niezależności oireślone
w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, frmach audytorsiich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, ze zm.);
3) posiadamy uprawnienia do wyionania usługi polegającej na badaniu sprawozdań fnansowych oraz
sporządzeniu sprawozdania z badania;
4) dysponujemy iompetentnymi pracowniiami, czasem oraz zasobami umożliwiającymi przeprowadzenie
badania,
5) przedłożenie sprawozdania fnansowego nastąpi nie później niż do dnia wsiazanego
w zapytaniu ofertowym;
6) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
doń zastrzeżeń oraz uzysiałem wszystiie informacje niezbędne do wyliczenia ceny oferty;
7) w cenie oferty zawarto wszystiie ioszty wyionania zamówienia, o itórych mowa
w zapytaniu ofertowym;
8) spełniamy wymogi niezależności, o itórych mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017
poz. 1089, ze zm.) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a taiże zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
9) wyznaczyliśmy, jaio iluczowego biegłego rewidenta osobę wpisaną do rejestru biegłych rewidentów wraz
z danymi personalnymi biegołegoo, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowegoo w branży transportowej (nazwy podmiotów badanych przez biegołegoo rewidenta za ostatnie 5 lat)
i w związiu z tym spełniamy warunii oireślone w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.
10) wypełniliśmy obowiązii informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejsiiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 iwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych
w
związiu z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu taiich
danych oraz uchylenia dyreitywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1). wobec osób fzycznych, od itórych dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozysiałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
11) zobowiązujemy się wyionać przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym,
w szczególności gwarantujemy:
 obecność biegłego rewidenta na Walnym Zgromadzeniu Wspólniiów zatwierdzającym sprawozdanie
fnansowy za badany roi w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

 obecność biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej, po przedłożeniu sprawozdania
fnansowego z badania,
 gotowość do spotiań z Zarządem przed i po zaiończeniu badania sprawozdania fnansowego,
 przeiazywania dla Zarządu Spółii (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji
o ewentualnych problemach w systemie rachuniowości Spółii,
 wyionywanie dodatiowych, wsiazanych przez Zarząd czynności (eispertyz i opinii eionomicznofnansowych), jeżeli będzie to ionieczne lub zasadne,

…………………………………………………..……………………………………………
(Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)
Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe "KOMBUS" Sp. z o.o., Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik,
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000065697, kapitał zakładowy w wysokości
5.700.500,00 zł w całości wpłacony. Numer rejestrowy BDO 000026582 .Tel. 61 898 06 66 Fax. 61 8 170 276,
e-mail: info@kombus.com.pl

………………………………………
(Pieczęć oferenta)
Wykaz osób
Siład zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania fnansowego Kórniciiego Przedsiębiorstwa
Autobusowego KOMBUS sp. z o.o. za roi obrotowy 2018 z wyszczególnieniem osób posiadających
uprawnienia biegłego rewidenta.

L.p
.

Imię,
nazwisko

Numer
ewidencyjny
biegołegoo
rewidenta

Doświadczenie

Wykształcenie

Zakres
wykonywanych
czynności

1.
2.
3.
4.
5.

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

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe "KOMBUS" Sp. z o.o., Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik,
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000065697, kapitał zakładowy w wysokości
5.700.500,00 zł w całości wpłacony. Numer rejestrowy BDO 000026582 .Tel. 61 898 06 66 Fax. 61 8 170 276,
e-mail: info@kombus.com.pl

………………………………………
(Pieczęć oferenta)

L.p

Roi w itórym
doionano
sprawozdania
fnansowego

Nazwa jednostii
świadczącej usługi
transportu publicznego
w itórej doionano
badania sprawozdania
fnansowego

Wykaz usługo
Adres
jednostii
świadczącej usługi
transportu
publicznego, w
itórej doionano
badania
sprawozdania
fnansowego

Numer telefonu
jednostii świadczącej
usługi transportu
publicznego, w itórej
doionano badania
sprawozdania
fnansowego

Suma bilansowa
jednostii
świadczącej
usługi transportu
publicznego, w
itórej doionano
badania
sprawozdania
fnansowego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe "KOMBUS" Sp. z o.o., Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik,
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000065697, kapitał zakładowy w wysokości
5.700.500,00 zł w całości wpłacony. Numer rejestrowy BDO 000026582 .Tel. 61 898 06 66 Fax. 61 8 170 276,
e-mail: info@kombus.com.pl

