
 

 Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.  
78-400 Szczecinek | ul. Kościuszki 38 | tel.: 94 37 26 700 | fax: 94 37 26 709  

e-mail: sekretariat@szpital.szczecinek.pl  
NIP: 673-18-57-008 | Regon: 320524190 | Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy nr KRS 0000307313 

Kapitał zakładowy: 22.349. 000,00 zł 
 

 

 www.szpital.szczecinek.pl  

 

 
          Szczecinek, 08.11.2019 
 

Warunki zamówienia 
 
Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Szpitala w Szczecinku 
Sp. z o.o. za rok 2019 i za rok 2020. 

Wynikiem badania sprawozdania będzie: 

 sprawozdanie z badania sporządzone w 6 egzemplarzach, 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

 badanie sprawozdań finansowych za rok 2019: rozpoczęcie: 20.12.2019 r., zakończenie: 
30.04.2020 r.; przekazanie opinii i raportu do dnia 10.05.2020 r. 

 badanie sprawozdań finansowych za rok 2020: rozpoczęcie: 20.12.2020 r., zakończenie: 
30.04.2021 r.; przekazanie opinii i raportu do dnia 10.05.2021 r. 

Od biegłego rewidenta oczekuje się ponadto: 
 udziału w inwentaryzacji w dniu jej przeprowadzenia,  

 uczestnictwa we wskazanym przez Radę Nadzorczą posiedzeniu oraz Walnym Zgromadzeniu 
zatwierdzającym badane sprawozdanie finansowe, w celu złożenia w przypadku konieczności 
stosownych wyjaśnień i informacji,  

 dokonanie analizy kondycji ekonomicznej spółki z wykorzystaniem modeli dyskryminacyjnych w 
celu oceny jej potencjalnego zagrożenia finansowego i określenia obszarów ryzyka,  

  wskazania osoby — kluczowego biegłego rewidenta, - przedstawienia harmonogramu prac. 

Dane o Zamawiającym: 
 

 liczba zatrudnionych – umowy o pracę – 295 osób 

 

 suma bilansowa – 36 mln/ za 2018 r. 
 przychody ze sprzedaży – 43 mln / za 2018 r. 

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy:  

 posiadający wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego, 

 ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, w stosunku, do których zachodzą okoliczności 
wymienione w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 j.t. z dnia 
19.07.2016 r.) 
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Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

Do kontaktów z Wykonawcą upoważniony jest Główny Księgowy Justyna Popis (94 37 26 712). Oferty w 
zamkniętych kopertach, opatrzone nazwą Wykonawcy i hasłem „OFERTA BILANS 2019 i 2020” należy 
składać do dnia 27 listopada 2019 r, do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Kościuszki 38, 78-400 
Szczecinek. Oferty, które wpłyną do spółki po godz. 12 dnia 27 listopada 2019 nie będą rozpatrywane.  

Oferta powinna zawierać: 
1. Wypełniony formularz ofertowy. 
2. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. 
3. Potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 
4. Kserokopię zawartego ubezpieczenia OC prowadzonej działalności. 

 
Ocena ofert oraz wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany z uwzględnieniem następujących 
kryteriów: 

 metody badania, 
 doświadczenie oraz znajomość branży, w której działa Spółka, 
 oferowana cena uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
 


