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OGŁOSZENIE

Działając w imieniu Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Medycznego Zarząd Powiatowego Centrum
Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie zaprasza upoważnione podmioty do składania ofert na:

badanie sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Medycznego za rok 2015.
1. Badanie sprawozdania powinno zostać przeprowadzone do dnia 30 kwietnia 2016 r.

1.1. z przeprowadzonego badania należy przekazać dokumentację w 4 egzemplarzach w formie:
1.1.1. opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego
1.1.2. raportu z badania sprawozdania finansowego

2. Oferty składać mogą podmioty posiadające:
2.1. uprawnienia do wykonywania badania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29

września 1994 r. o rachunkowości, (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku Nr 76, póz. 694),
2.2. posiadają polisę ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,
2.3. doświadczenie w przeprowadzeniu badań sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego z

branży medycznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.
U z 2002 roku Nr 76, póz. 694 ze zmianami).

3. Oferta powinna zawierać:
*> Informacje, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z

podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań
finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

•«• wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania finansowego wraz z opisem jej
doświadczenia,

•»• Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

*J* listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań
finansowych w ciągu ostatnich trzech lat, w tym podmiotów sektora medycznego

»> harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania (termin
przeprowadzenia badania wstępnego),

*J* proponowaną cenę (netto, VAT, brutto) za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem
badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem
badań.

»t» Wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego.
4. Zainteresowane podmioty winny składać pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015"
w terminie do 28.01.2016 r. na adres Spółki.

5. Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona
Komisja Przetargowa Spółki.

6. Kryteria oceny ofert:
1. cena 100 %
Cena:
Punkty = wartość oferty o najniższej cenie : wartość oferty badanej xlOO% x 100



7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenianych
kryteriach, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również prawo odstąpienia od
wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych

9. Do wybranego podmiotu zostanie wysłana informacje o wyborze oferty i terminie podpisania umowy

INFORMACJE DODATKOWE
1. Wszelkich informacji dotyczących zaproszenia do składania ofert udziela Główny Księgowy

Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie Pani Urszula Luwińska tel. 055 620 83 67.
Informacji można zasięgnąć również bezpośrednio w siedzibie spółki a także poprzez kontakt na
pocztę elektroniczną sekretariat@szpital-braniewo.home.pi

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Dokumenty mogą zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela.


