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Zamo(t, dnia 3 wrzeSnia 2021 roku

OGI-OSZENIE

Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp6lka z o. o.

zapr asza bieglych rewiden t6w

spelniajqcych warunki olcreilone w ustawie z dnia I I maja 201 7r. o bieglych rewidentach,.firmach audytorskich

oraz o nadzorze publicznym (Dz.Lr. 2017 poz. 1089 z pdiniejszymi zmianami)

do skladania ofert na przeprowadzenie tradania sprawozdania finansowego Zamojskiego Szpitala NiepuLrlicznego

Sp6lka zo.o.za rokobrotowy 2021i 2022

Oferta winna otlejmowad przeprowadzenie nastgpuj4cych prac:

o badanie sprawozdania finansowego za2A27 rok

o sporz4dzenie opinii o prawidlowoSci i rzetelnoSci sprawozdania finansowego

o sporz4dzenie rapofiu zbadania

Termin realizacji - 3l marca 2022 rok

Badanie sprawozdania winno odbywai sig w siedzibie Sp6lki

Oferta powinna zawiera(. w szczeg6lno5ci:

l) informacjg o oferencie, w tym o formie prowadzenia dzialalno5ci, wpisie do rejestru bieglych rewident6w, wpisie na

listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdaf finansowych

2) oSwiadczenie o spelnieniu przez bieglego rewidenta ustawowo okreSlonych warunk6w do wyrazenia bezstronnej i

niezalelnej opinii o badanych sprawozdaniach

3) informacje wykazujqce znajomoSc przez oferentabran|y, w Lt6rej dziala Sp6lka

4) ceng ( netto oraz brutto ) zabadanie sprawozdah finansowych oraz sporz4dzenie pisemnych opinii o badanych

sprawozdaniach finansowych, wraz zraportami zbadania tych sprawozdari (cena powinna uwzglgdniai wszystkie

koszty zwiqzane z przeprowadzeniem badania)

5) okreSlenie warunk6w platnoSci ( zaliczka plus platnoSi koflcowa )

6) okre6lenie skladu zespolu przeprowadzajqcego badanie , zwyszczeg6lnieniem os6b posiadaj4cych uprawnienia

bieglego rewidenta

Ofefiy naletry skladai w zamknigtych kopertach z dopiskiem ,, Oferta - audl.tor " do dnia 15 wrzeSnia 2021 roku

w sekretariacie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp6lka z o. o. ul. Kiliriskiego 4,22-400 Zamoic.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofefiy, przedluaenia terminu skladania ofert oraz

uniewaznienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszeniajakichkolwiek skutk6w prawnych i finansowych.

Powy2sze ogloszenie nie jest ofert4 w rozumieniu art.66 i nastgpne k.c.
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o badanie sprawozdania finansowego za2022rok

o sporz4dzenie opinii o prawidlowoSci i rzetelnoSci sprawozdania finansowego

o sporz4dzenie raportu zbadania

Termin realizacji - 3l marca 2023 rok


