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OGŁOSZENIE  
o postępowaniu w zakresie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 

01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  
 

RADA NADZORCZA  
SZPITALA MURCKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

(dalej: „Spółka”, nr KRS 0000482155) 

 

której akta rejestrowe prowadzone są w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach 

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącej podmiotem leczniczym 

(w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalnosci leczniczej), powstałej z przekształcenia 

SPZOZ Szpital Miejski Murcki w Katowicach, wpisanej do Rejestru  Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego (RPWDL) – numer księgi 

000000013544, posiadającej NIP 9542745563 i REGON 276402233, o kapitale zakładowym 

w wysokości 17.437.000,00 PLN (wkłady wniesione w całości), reprezentowanej przez Zarząd 

jednooosbowy (Prezes Zarządu – Krzysztof Zaczek),  

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: 

 

 badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy Spółki trwający od 01.01.2016 r. 

do 31.12.2016 r. (wraz z audytem podatkowym w zakresie podatków: dochodowego od 

osób prawnych i fizycznych oraz od towarów i usług) oraz 

 sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem nt. czy sprawozdanie finansowe jest 

prawidłowe i rzetelne oraz czy jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową 

i wynik finansowy Spółki. 

 

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta: 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (wraz z audytem podatkowym 

w zakresie podatków: dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz od towarów 

i usług) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.  

2. Wymagany termin przeprowadzenia badania: do dnia 20.03.2017 r.  

3. Wymagany termin doręczenia Spółce i Radzie Nadzorczej Spółki opinii i raportu: do dnia 

24.03.2017 r. 

4. Biegły rewident zobowiązany będzie do stałej i aktywnej współpracy z Radą Nadzorczą 

Spółki oraz pracownikami Spółki na wszystkich etapach przeprowadzanego badania (w tym 

na etapie sporządzania opinii i raportu), a w szczególności do sporządzenia harmonogramu 

pracy własnej i raportowania stanu jego wykonania, udziału w inwentaryzacji majątku 

Spółki oraz obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej dotyczących oceny sprawozdania 

finansowego, a także – jeżeli będzie to konieczne – na posiedzeniu Zgromadzenia 

Wspólników Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych 

wyjaśnień i informacji. 

5. Informacje o ewentualnie stwierdzonych problemach w systemie rachunkowości Spółki, 

sporządzane w formie tzw. listów intencyjnych, powinny być przekazane do wiadomości 

Rady Nadzorczej. 

6. Inne zobowiązania wskazane zostały we wzorze umowy.  
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 W trakcie przeprowadzania badania, korespondencja biegłego przeznaczona dla Rady 

Nadzorczej będzie kierowana na adres Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Badanie 

sprawozdania finansowego 2016 - przeznaczone dla Rady Nadzorczej".  

       

Oferta powinna zawierać: 

 

1. Informację o oferencie, w tym: formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych 

rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 

o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, informację dotyczącą wysokości sumy 

obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; 

2. Opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego oferenta oraz wykaz 10 podmiotów 

gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez oferenta 

w minionych 3 latach, z których co najmniej 3 muszą być podmiotami leczniczymi 

działającymi w formie spółek kapitałowych, prowadzącymi szpitale wielospecjalistyczne, 

udzielającymi świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 

(posiadającymi umowy z NFZ); 

3. Oświadczenie o spełnieniu przez oferenta (biegłego rewidenta) ustawowo określonych 

warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu 

finansowym; 

4. Cenę (cena netto + podatek VAT = cena brutto) za badanie sprawozdania finansowego (wraz 

z audytem podatkowym) oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu 

finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania i za doręczenie ww. dokumentów 

oraz za ewentualne udzielenie wyjaśnień i udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej 

i Zgromadzenia Wspólników; 

5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób 

posiadających uprawnienia biegłego rewidenta; 

6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego; 

7. Oświadczenie czy, a jeśli tak – to także kiedy oferent (biegły rewident) dokonywał badania 

sprawozdań finansowych Spółki albo poprzednika prawnego Spółki – SPZOZ Szpitala 

Miejskiego Murcki w Katowicach, w tym w szczególności czy ww. miało miejsce za okresy 

rozliczeniowe obejmujące lata 2013 – 2015;     

8. Oświadczenie o akceptacji warunków postępowania wskazanych w ogłoszeniu oraz                     

o akceptacji wzoru umowy wraz ze zobowiązaniem do jej zawarcia w terminie 

wyznaczonym przez Radę Nadzorczą;  

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na porozumiewanie się przez Radę Nadzorczą i/lub 

Zarząd Spółki z oferentem za pomocą poczty elektronicznej wraz z podaniem adresu email 

oferenta, w tym na otrzymanie tą drogą informacji o wynikach postępowania oraz 

zaproszenia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie i miejscu;  

10.Wskazanie terminu związania oferenta ofertą: minimum 30 dni.   

 

Rada Nadzorcza Spółki jest zobowiązana przestrzegać zasady koniecznej rotacji wyłanianego 

w postępowaniu podmiotu (biegłego rewidenta), dlatego Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do 

odrzucenia oferty oferenta, który badał i opiniował sprawozdanie finansowe Spółki w poprzednich, 

występujących „pod rząd” okresach sprawozdawczych (podstawa prawna: Zasady Nadzoru 

Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Katowice, obowiązujące z Mieście Katowice – 

jedynym udziałowcu Spółki).   

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 34/II/2016 Rady Nadzorczej spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. z dnia 31.08.2016 r.                   

w sprawie wszczęcia i przebiegu postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

3 

 

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego 

za rok  obrotowy 2016” należy doręczyć na adres: Szpital Murcki Sp. z o.o., ul. Sokołowskiego 2, 

40 – 749 Katowice do dnia 12.09.2016 r. do godziny 14:00 lub złożyć w ww. terminie (także do 

godziny 14:00), w sekretariacie Spółki.  

 

Oferty złożone po upływie ww. terminu nie podlegają otwarciu ani ocenie (rozpatrywaniu).  

 

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Ww. czynności 

mają charakter zamknięty.  

 

O wyniku postępowania Rada Nadzorcza zawiadomi oferentów.  

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do:  

1. wyboru jednej z ofert wg swojego uznania, z zastosowaniem przewidzianych 

w postępowaniu kryteriów oceny,  

2. przedłużenia terminu składania ofert,  

3. wnoszenia do oferentów – przed rozstrzygnięciem postępowania – o udzielenie 

ewentualnych wyjaśnień, co do treści złożonych ofert,   

4. unieważnienia zaproszenia (ogłoszenia) bez podania przyczyn i bez ponoszenia 

jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.       

 

 

 

Podpisy członków Rady:    

  

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Czesława Brylak – Kozdraś: …........................................... 

  

 

Sekretarz Rady Nadzorczej, Jolanta Wolanin:...................…....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(na oryginale podpisy członków Rady Nadzorczej) 

 


