
 

     

Ogłoszenie na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.  

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku zaprasza uprawnione 
podmioty do składania ofert na badanie:  

Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za rok 
2022 w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym , prowadzonego w siedzibie Spółdzielni wraz                                  
z wydaniem pisemnego sprawozdania z badania.  

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert w zaklejonych 
kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za rok 2022” do dnia 10.10.2022 r. do godz. 15.00                           
w sekretariacie Spółdzielni . Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą 
rozpatrywane. Wybrany podmiot zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia dokonania 
wyboru oferty przez Radę Nadzorczą.  

I. Od biegłego rewidenta oczekujemy, w szczególności: zbadania sprawozdania finansowego za 
2022 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz 
normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, sporządzenia pisemnego sprawozdania                   
z badania. 

              II. Oferta powinna zawierać: 1. Informację o oferencie, tj.: 

a) o formie prowadzonej działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru,  

b) poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta, jako podmiotu 
uprawnionego, na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 

 c) aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów dla biegłych rewidentów wskazanych przez 
oferenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,  

d) dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w tym 
doświadczenie w branży,  

2. Cenę za badanie sprawozdania finansowego wraz z  sporządzeniem pisemnego sprawozdania 
z badania.  

3. Określenie składu zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających 
uprawnienia biegłego rewidenta. Oczekiwany termin przeprowadzania badania wraz                                
z przekazaniem opinii i raportu do 17 kwietnia 2022 roku. 

4. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni  po zakończeniu badania sprawozdania 
finansowego. O terminie posiedzenia Spółdzielnia zawiadomi z tygodniowym wyprzedzeniem. 
Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi oferent.  

Rada Nadzorcza                            
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”                       

w Gdańsku 
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