
Zapytanie ofertowe 

          Wybór biegłego rewidenta na wykonanie badania sprawozdania finansowego  

                                          Szpital Barlinek Sp. z o. o  za 2020 i 2021 rok. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Szpital Barlinek Sp. z o. o w Barlinku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na 

usługę dotyczącą badania i ocenę oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego 

rewidenta o wyniku badania sprawozdania finansowego Szpitala Barlinek Sp. z o. o w Barlinku za 

2020 i 2021 rok. 

Przedmiot zamówienia:  
 

Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem  
o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację 
majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Szpitala. 

Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę w formie pisemnej za wykonanie badania sprawozdań finansowych Szpitala Barlinek Sp. z o. o 

w Barlinku za 2020 i 2021 rok należy złożyć w terminie do dnia 15 czerwca 2021 roku, do godz. 14.00 

(decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania 

finansowego Szpital Barlinek Sp. z o. o w Barlinku” 

Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Szpitala. 

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać: 

-  informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru  biegłych 
rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, 
informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów; 
-  aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP  
-  oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia 
bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym; 
-  cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii i raportu 
uzupełniającego opinię biegłego rewidenta 
-informacje o firmie oraz wykaz badanych podmiotów, w szczególności szpitali powiatowych. 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, który złoży najkorzystniejszą ofertę 
zostanie powiadomiony oddzielnym pismem. 

 
Szpital zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składnia 
ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez 
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych  

 Informacje dotyczące badanej jednostki: 

Szpital Barlinek Sp. z o. o w Barlinku 

ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek  

tel. 95 7462502 


