
 
 

 
 
          pieczęć firmowa oferenta   
 
Nawiązując do ogłoszenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego o naborze ofert na  wykonanie przez 
podmioty uprawnione badania sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Instytucji Filmowej „Film-Art.”,                   
dla której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

składamy ofertę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2015 roku 
 

………………………………………………………………… 
nazwa instytucji kultury 

 
 

1. Oferujemy przeprowadzenie badania  sprawozdania finansowego za 2015 rok …………………………… 
(nazwa instytucji kultury), które odbędzie się w siedzibie tej instytucji kultury,  zakończonego sporządzeniem 
pisemnej opinii wraz z raportem w szczególności o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz 
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, jak teŜ wynik finansowy, a takŜe w razie konieczności 
udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającym 
sprawozdanie finansowe za 2015 rok (celem złoŜenia stosownych wyjaśnień i informacji). Pisemna opinia                   
i raport zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach do 31 marca 2016 r. 

 
        za kwotę ………………………. złotych brutto. 

 
2. Oświadczamy, Ŝe powyŜszych czynności dokona …………………………. (imię i nazwisko)                               

– biegły rewident1 wpisany na  listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 
…………………., który wykonał w okresie 5 poprzedzających lat, badania sprawozdań finansowych 
podmiotów, które dysponowały środkami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury: 

 

Lp. Rodzaj 
wykonanej 

usługi 

Podmiot zlecający 
usługę (nazwa, adres, 

telefon) 

Forma prawna 
podmiotu 

zlecającego 

Data rozpoczęcia 
i zakończenia realizacji 

zamówienia  
(m-c, rok) 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 
oraz zobowiązujemy się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa                        
w ust. 1, w przypadku, gdy z naszej winy biegły rewident wskazany w niniejszym ustępie nie wykona 
oferowanych usług,  
a takŜe załączamy: 
1) poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie biegłego rewidenta wskazanego                 

do badania sprawozdania finansowego instytucji kultury, której dotyczy oferta, na listę prowadzoną 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,  

2) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta, o którym mowa w punkcie powyŜej, warunków 
do wyraŜenia bezstronnej i niezaleŜnej opinii lub raportu w rozumieniu art. 56 ustawy z dnia 7 maja 
2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.  Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), dotyczące instytucji, 
której dotyczy oferta.  
 

                                                 
1 Jeden biegły rewident moŜe być wskazany do co najwyŜej dwóch instytucji kultury (pkt III. 2. 2 ogłoszenia                          

o naborze ofert) 

 

 



 
 

3. Załączamy takŜe2: 
1)  oświadczenie o spełnianiu warunków przez podmiot do wyraŜenia bezstronnej i niezaleŜnej opinii lub 

raportu w rozumieniu art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.  
Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) dotyczące instytucji kultury, której dotyczy niniejsza oferta oraz  

2) odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji                         
o Działalności Gospodarczej (sporządzony co najwyŜej 30 dni przed dniem złoŜenia oferty), 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie podmiotu na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez  Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów; 

4) poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, 

 
4. PoniŜej przedstawiamy wykaz wykonanych przez podmiot, w okresie 5 poprzedzających lat, badań 

sprawozdań finansowych podmiotów, które dysponowały środkami publicznymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem instytucji kultury 

 

Lp. Rodzaj 

wykonanej 
usługi 

Podmiot zlecający 

usługę (nazwa, adres, 
telefon) 

Forma prawna 

podmiotu 
zlecającego 

Data rozpoczęcia 

i zakończenia realizacji 
zamówienia  
(m-c, rok) 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 
 
 
 
         
………………………………..                      …………………………………………………………... 
   miejscowość, data     czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta 

                                                 
2 Załączniki nr 2, 3 i 4 mogą być przedłoŜone w jednym egzemplarzu bez względu na liczbę instytucji kultury do 

których kierowane są oferty (pkt  II ogłoszenia o naborze ofert) 

 


