
OGŁOSZENIE  
NA BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI  

MESKO-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Skarżysku Kamiennej  

za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022 

 
 

§ 1 

Rada Nadzorcza Spółki MESKO-ROL Sp. z o.o. zaprasza uprawnione 
podmioty do składania pisemnych ofert na badanie:  sprawozdań 
finansowych Spółki MESKO-ROL Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku 

Kamiennej za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie 
pisemnych sprawozdań z tych badań.  

 

§ 2 

1. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie Sprawozdania 

finansowego Mesko-ROL Sp. z o.o. za 2021 (za 2022). NIE OTWIERAĆ” 

w terminie do 11 października 2021 r. w sekretariacie MESKO-ROL 

Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Mościckiego 51, 26-111 

Skarżysko-Kamienna, w godzinach od 9.00 do 14.00, osobiście lub za 

pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do siedziby Spółki).  

2. Oferty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą 

rozpatrywane. Wybrany podmiot zostanie powiadomiony w terminie 14 

dni od dnia dokonania wyboru oferty przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 3 

Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej. 

1. Zbadania Sprawozdań finansowych za 2021 i 2022 r. zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 

(Dz. U. z 2019, poz. 351, z późn. zm.) oraz normami wykonywania 

zawodu biegłego rewidenta oraz sporządzenia sprawozdań z badania. 

2. Zbadania plików konsolidacyjnych. 

3. Obecności na Zgromadzeniach Wspólników Spółki (o ile będzie 

konieczne), zatwierdzających Sprawozdania finansowe za rok 2021 i 

2022 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. 

4. Uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, na jej zaproszenie, 

dokonującej oceny sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. 

5. Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla 

Zarządu Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji 

o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki. 

 



§ 4 

Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać: 

a) informację o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności,  

b) aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów wskazanych przez 

oferenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 

c) datę i nr wpisu na listę firm audytorskich, 

d) informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, 

e) oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską ustawowo 

określonych warunków do przeprowadzania badania sprawozdań 

finansowych,  

f) cenę netto + VAT za badanie sprawozdań finansowych oraz 

sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań, uwzględniającą 

wszystkie koszty za realizację przedmiotu zamówienia, 

g) wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, 

h) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 

czynności rewizji finansowej, 

i) informacje dotyczące pozycji na rynku, doświadczenia w badaniu 

sprawozdań finansowych w okresie pięciu ostatnich lat wraz z podaniem 

nazwy badanych podmiotów oraz doświadczenia w badaniu sprawozdań 

firm z branży, w której działa Spółka. 

 

§ 5 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki na najbliższym posiedzeniu Rady 

Nadzorczej, które odbędzie się po upływie terminu składania ofert podanego 

w § 2 niniejszego ogłoszenia. 

 

§ 6 

Oczekiwany termin przeprowadzania badania wraz z przekazaniem 

sprawozdań z badania: 

• za rok obrotowy 2021 do 31 marca 2022 r. 

• za rok obrotowy 2022 do 31 marca 2023 r.  

 

§ 7 

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania 

finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność 

gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako 

konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. 

 

 

 



§ 8 

Przy wyborze biegłego rewidenta oraz sposobie oceny ofert na badanie 

sprawozdań finansowych za 2021 i 2022 r. będą brane pod uwagę 

następujące kryteria: 

a) doświadczenie na rynku usług audytorskich, pozycja na rynku 

audytorskim, 

b) znajomość branży, w której działa Spółka wraz z doświadczeniem 

w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów z  tej branży, 

c) cena za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnej 

sprawozdań z tych badań uwzględniająca nakład pracy biegłego 

rewidenta, 

d) metody i terminy badania. 

 

§ 9 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, 

przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienie od wyboru oferty, bez 

podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych 

i finansowych. 


