Czerwionka – Leszczyny, 03.09.2021 r.

Rada Nadzorcza
SKOK Ziemi Rybnickiej
w Czerwionce-Leszczynach

Zapytanie ofertowe
Rada Nadzorcza Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej
w Czerwionce – Leszczynach przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia
badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo –
Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach,
którego obowiązek
przeprowadzenia wynika z art.64 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie ustawowego badania
finansowego SKOK Ziemi Rybnickiej za rok 2021.
Oczekiwany termin otrzymania sprawozdania z badania: 15 kwietnia 2022r.

sprawozdania

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 października 2021r.
Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
SKOK Ziemi Rybnickiej
ul. 3 Maja 1a
44-230 Czerwionka – Leszczyny
lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@skokzr.pl
Oferta powinna zawierać informacje na temat:
- ceny łącznej oferowanej za przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego
(z wyszczególnieniem ustawowo należnego podatku VAT) oraz terminów płatności
wynagrodzenia za wykonaną usługę;
- planowanych terminów realizacji prac, w tym w szczególności terminu dostarczenia
sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Kasy;

- formy prowadzenia działalności przez podmiot uprawniony, wpisu na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (potwierdzonych aktualnym odpisem z
odpowiedniego rejestru oraz zaświadczeniem o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych);
- stosowanych narzędzi informatycznych;
- zasad dostępności kluczowego biegłego rewidenta na okoliczność zapytań ze strony SKOK
w ciągu roku kalendarzowego;
- aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej;
- składu osobowego zespołu biegłych rewidentów dedykowanych do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego wraz z informacjami na temat uprawnień posiadanych
przez członków zespołu oraz ich doświadczenia;
- oświadczenia o niezależności biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej;
- gotowości do uczestnictwa w spotkaniach z organami statutowymi SKOK.
Przy ocenie ofert Rada Nadzorcza będzie się kierowała następującymi kryteriami:
a) znajomością przez podmiot branży i specyfiki działalności SKOK, ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii prawno-podatkowych oraz dotyczących sprawozdawczości
finansowej, mających znaczenie dla oceny ryzyka badania sprawozdania finansowego
opartą na dotychczasowym doświadczeniu podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek
o podobnym do SKOK profilu działalności;
b) poziomem oferowanej ceny;
c) ilością pracowników dedykowanych do prowadzenia badania oraz ich kwalifikacjami
zawodowymi i doświadczeniem;
d) stosowanymi narzędziami informatycznymi;
e) zasadami dostępności kluczowego biegłego rewidenta na okoliczność kierowania do
niego zapytań i organizowania spotkań w ciągu roku kalendarzowego;
f) możliwością przeprowadzenia badania w terminie określonym przez SKOK.
Ponadto przed zawarciem umowy o badanie ustawowe od wybranej firmy audytorskiej oraz
kluczowego biegłego rewidenta odebrane będą pisemne oświadczenia potwierdzające iż:
1) spełniają oni wymogi niezależności wynikające z obowiązujących przepisów;
2) dysponują oni rozwiązaniami organizacyjnymi, zasobami technicznymi i zasobami
czasu umożliwiającymi właściwe przeprowadzenie badania;
3) posiadają uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań ustawowych;
4) wszystkie osoby biorące bezpośredni udział w czynnościach w zakresie badania
posiadają odpowiednią wiedzę umożliwiającą przeprowadzenie badania zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Informacje dotyczące rodzaju i zakresu działalności prowadzonej przez Spółdzielczą Kasę
Oszczędnościowo – Kredytową Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach są dostępne
na stronie internetowej www.skokzr.pl oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze
Przedsiębiorców (nr KRS podmiotu badanego: 0000058775).

