
Załącznik nr 1 

OGŁOSZENIE 

 

Zarząd Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert na badanie 
sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2018 i 2019.  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 badanie sprawozdania finansowego Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Kołobrzegu za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, 
odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, 

 

 badanie sprawozdania finansowego Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Kołobrzegu za rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, 
odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

2. Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie pisemnych ofert w 
zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdań 
finansowych” w terminie do 17 października 2018 r. do godz. 1500 w siedzibie 
Spółdzielni pod adresem: 

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. Koszalińska 24 
78-100 Kołobrzeg 

 
3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Kołobrzeskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich 
przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. 

Oferta winna zawierać:  

a) informację o firmie (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności i wpisie do 
rejestru biegłych rewidentów, 

b) wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat potwierdzających doświadczenie w 
badaniu sprawozdań finansowych oraz znajomości branży, w której działa 
Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

c) proponowaną cenę za badanie sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem 
opinii i raportu, 

d) wstępny harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z 
uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji, 

e) projekt przyszłej umowy, 
f) zobowiązanie do omówienia sprawozdania na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
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4. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2018, wraz z 
przekazaniem sprawozdania z badania – do 29 marca 2019 r. 

5. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2019, wraz z 
przekazaniem sprawozdania z badania – do 27 marca 2020 r. 

6. Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2018 i 2019 zostanie 
zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej 
przedłużenia. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do dnia 
31 października 2018 r. (włącznie). 

8. Wyboru wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, dokona Rada Nadzorcza, 
na zasadzie swobodnej oceny ofert złożonych w postępowaniu. 

9. O wyborze swojej oferty zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie na wskazany 
adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej.  

10. Istotne dane o Spółdzielni za rok 2017: 
 bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów na kwotę   

72.906.673,05 zł, 
 RZiS – zysk netto 408.946,99 zł, 
 zestawienie zmian w kapitale własnym – zmniejszenie o kwotę 2.577.439,38 zł, 
 rachunek przepływów pieniężnych – zmniejszenie o kwotę 94.635,09 zł, 
 liczba etatów – 105 
 liczba lokali: mieszkalne – 4.975 szt., użytkowe 108 szt. 

11. Dodatkowych informacji udziela członek zarządu - główny księgowy pod numerem 
tel. 94 3526031/32. 

 

 


