
Ogłoszenie 

 

Rada Nadzorcza Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna zaprasza do 

składania ofert w postępowaniu na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego. 

  

I. Informacje wprowadzające:  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.  

2. W postępowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie firmy audytorskie w rozumieniu art. 46 ustawy z 

dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.) („Ustawa”) i spełniające warunki określone w 

niniejszym ogłoszeniu („Ogłoszenie”).  

3. Przedmiot ogłoszenia: badanie ustawowe Spółki, w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy, za 2021 i 

2022 rok obrotowy („badanie sprawozdania finansowego”) wraz z wydaniem pisemnego 

sprawozdania z badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz pakietu konsolidacyjnego. 

Termin zakończenia badania i przekazania sprawozdania z badania upływa odpowiednio 11.02.2022 r i 

10.02.2023 r. Terminy dotyczące sprawozdania mogą ulec zmianie. 

Badania prowadzone będą w siedzibie Spółki w Zębcu, 27-200 Starachowice.   

 

II. Oferta firmy audytorskiej w szczególności powinna zawierać:  

1. Informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie na listę firm 

audytorskich (art. 57 ust 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym), o liczbie zatrudnionych na umowie o pracę biegłych rewidentów oraz o 

proponowanym składzie zespołu audytowego, aktualny odpis z rejestru firm audytorskich, do 

którego wpisany jest Oferent lub udokumentowanie wpisu Oferenta na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.  

2. Oświadczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej o spełnieniu ustawowo określonych 

wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności. 

3. Oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami 

umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania. 

4. Oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru 

biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 

2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.  

5. Cenę za badanie oraz za sporządzenie pisemnego sprawozdania za badanie i przegląd 

sprawozdania finansowego oraz pakietu konsolidacyjnego.  

6. Informację o podmiotach, które biegły rewident i firma audytorska badała dotychczas wraz z 

referencjami, w tym oferent winien wykazać doświadczenie w badaniu przedsiębiorstw branży 

przemysłowej, tj. w okresie ostatnich 5 lat przeprowadzić co najmniej 3 badania dużych 

przedsiębiorstw z branży przemysłowej.   

7. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie 

przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 



8. Wskazanie metod i harmonogramu badania oraz terminów prac. W harmonogramie należy 

uwzględnić badanie dziesięciu miesięcy w miesiącu grudniu oraz pozostałych dwóch miesięcy 

roku i sprawozdania finansowego na przełomie stycznia i lutego roku następnego. 

 

 

III. Kryteria oceny ofert: 

Podstawowym kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena.  

Cena ofertowa winna być określona jako cena ryczałtowa w odniesieniu do poszczególnych zakresów 

prac audytorskich, tj. winna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z realizacją prac (m.in. 

koszty dojazdów, noclegów, diet, przesyłek, kosztów administracyjnych, kosztów uczestnictwa w 

posiedzeniach Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia itp.). 

Informacje niezbędne do przygotowania oferty będą udzielanie pisemnie od dnia ukazania się 

ogłoszenia; adres e-mail: bozena.markowska@zebiec.pl., telefon: 41 2767325. 

Warunkiem przystąpienia do postępowania ofertowego jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z 

adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego ZGM „Zębiec” S.A. za rok 2021 i 2022” 

w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku do godz. 14.00 w siedzibie Zakładów Górniczo-Metalowych 

„Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice. 

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej dostarczenia do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie 

wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 17 listopada 2021 r. 

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo odstąpienia 

od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych 

lub finansowych.  

O wyniku postępowania ofertowego oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 14 dni licząc 

od dnia upływu terminu składania ofert. 
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