
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Rada Nadzorcza Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków5020 sp. z o.o, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000946545, posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej 676-26-09-
702 z kapitałem zakładowym w wysokości 22 759 600 zł zaprasza uprawnione podmioty do składania 
pisemnych ofert na przeprowadzenia badania: 

sprawozdań finansowych  Spółki za pierwszy i drugi rok obrotowy działalności (okres objęty badaniem 
07.12.2021r. do 31.12.2022r. oraz 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.), sporządzonych według stanu na 
dzień 31 grudnia każdego roku oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań.  
Akt Założycielski Spółki, został podpisany w dniu 7 grudnia 2022r. Zgodnie z § 27 Aktu Założycielskiego 
rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2022r.  
Informacje o badanym podmiocie wg stanu na 30 września 2022 r. w tys. zł: 

1. suma bilansowa: 27.992,- 
2. przychody: 12.342,- 
3. planowane średnioroczne zatrudnienie w 2022 r.: 60 etatów. 

 
1.     Wymagany termin przeprowadzenia badania i przekazanie sprawozdania: 
a) za rok 2022 –  do 31 marca 2023, 
b) za rok 2023  – do 31 marca 2024, 

Wymagany termin przedłożenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółce: 
a) za rok obrotowy 2022: do 21 kwietnia 2023 r. 
b) za rok obrotowy 2023: do 21 kwietnia 2024 r. 

 
2.    Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie od dnia 17 listopada 

2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku  do  godziny 1500 w siedzibie Spółki: 30-302 Kraków, ul. 
Konopnickiej 17. 
Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie 
sprawozdań  finansowych Kraków5020 spółka z o.o.  Nie otwierać – do dyspozycji Rady Nadzorczej”. 
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.  Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich złożenia  oraz niespełniające wszystkich 
warunków określonych w zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. 

4.  Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej i biegłego rewidenta: 

a) badanie sprawozdań finansowych zostanie przeprowadzone stosownie do postanowień 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 
- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i wydanych  na jej podstawie 
przepisów  wykonawczych  oraz innych  obowiązujących  przepisów prawa. 
- ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze 
publicznym; 
- standardów badania, przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.  

  b)   przeprowadzenie badania nastąpi w niezbędnym zakresie w siedzibie Spółki.  
c) w przypadku wystąpienia w trakcie badania uwag i spostrzeżeń, a także porad i zaleceń w zakresie 

rozwiazywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie badania – przekazanie ich 
w formie Listu do Zarządu oraz informowanie Rady Nadzorczej; 

d) stała współpraca ze Spółką na wszystkich etapach przeprowadzanego badania (w tym na etapie 
sporządzania sprawozdania z badania);  

e) udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników odpowiednio 
oceniających/zatwierdzających sprawozdania finansowe.  



 

5. Oferta powinna zwierać: 
a) Informację o oferencie, w tym: formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych 

rewidentów, i/lub wpisie na listę firm audytorskich; 
b) Oświadczenie o spełnieniu przez   biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia 

bezstronnej  i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym; 
c) Cenę netto + podatek VAT za badanie poszczególnych sprawozdań finansowych oraz sporządzenie 

pisemnego sprawozdania z badania. Cena winna obejmować wszystkie koszty  ponoszone przez 
biegłego rewidenta związanie z przeprowadzonym badaniem; 

d) Określenie składu zespołu wykonującego badanie sprawozdania, z wyszczególnieniem osób 
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta; 

e) Wskazanie harmonogramu, metod i terminów badania sprawozdania finansowego; 
f) Udokumentowanie przez Oferenta wykonania co najmniej 3 badań sprawozdania finansowego  

w okresie ostatnich 3 lat. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Oferent zobowiązany jest 

przedłożyć wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

wraz z oświadczeniem, że zostały wykonane należycie. 

g) Oferent powinien zapewnić, że badania sprawozdań finansowych zostaną wykonane przez biegłych 

rewidentów lub zespoły osobowe, kierowane przez biegłych rewidentów oraz, że biegli rewidenci, 

którzy wezmą udział w badaniach będą osobiście uczestniczyli w ich prowadzeniu w siedzibie badanej 

Spółki łącznie przez minimum 16 godzin; 

h) Dokument stwierdzający posiadanie i opłacenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności; 

i) Zobowiązanie biegłego rewidenta do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej oceniających 
sprawozdania finansowe. 

j) Zobowiązanie biegłego rewidenta do udziału w Zgromadzeniach Wspólników zatwierdzających 
sprawozdania finansowe. 

 6.    Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą: 

a) Cena rozumiana jako cena brutto oferowana za pełne dwa lata badania sprawozdań finansowych;  

b) Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert w podmiotach. 
Kryterium dodatkowym będzie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek z udziałem 
Skarbu Państwa lub gminy.  
 

7.   Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej nastąpi w dniu 1 grudnia 2022 roku  w siedzibie Spółki  
o godz. 8.00. 

 
8.     Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do: 

a) przedłużenia terminu składania ofert; 

b) wzywania Oferentów – przed dokonaniem wyboru oferty – o udzielenie ewentualnych wyjaśnień, 

co do treści złożonych ofert oraz o ich uzupełnienie lub poprawienie; 

c) odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków 

prawnych lub finansowych. 

 

9. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki www. K5050.pl  
w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.  

 

10. Wykaz dokumentów wymaganych do udziału w postępowaniu: 

a) oferta podpisana przez osoby uprawnione ze wskazaniem formy prawnej prowadzonej działalności 

gospodarczej, i/lub wpisie na listę firm audytorskich;  



b) wykaz podmiotów, u których Oferent prowadził badanie sprawozdania finansowego potwierdzających 

wymagane doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz  

z oświadczeniem, że zostały wykonane należycie; 

c) oświadczenie Oferenta, że badania sprawozdań finansowych zostaną wykonane przez biegłych 

rewidentów lub zespoły osobowe, kierowane przez biegłych rewidentów oraz, że biegli rewidenci, 

którzy wezmą udział w badaniach będą osobiście uczestniczyli w ich prowadzeniu w siedzibie badanej 

Spółki łącznie przez minimum 16 godzin; 

d) dokument potwierdzający wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania 
finansowego;  

e) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii nt. 
sprawozdania finansowego określonych w art. 74 z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym;  

f) kopia polisy ubezpieczeniowej z dowodem opłacenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  
z tytułu prowadzonej działalności;  

g) oświadczenie zawierające zobowiązanie, że kluczowy biegły rewident weźmie udział w posiedzeniach 
Rady Nadzorczej oceniających sprawozdania finansowe oraz w Zgromadzeniach Wspólników 
zatwierdzających sprawozdania finansowe Spółki. 
 

 


