Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Myśliwiecka 3/5/7
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017 i za rok obrotowy 2018
oraz
sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tych sprawozdań
1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Polskiego Radia
Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. („Spółka”) za rok obrotowy
2017 i za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tych
sprawozdań.
2. Firma audytorska obowiązana będzie:
1) w razie potrzeby do wyznaczenia kluczowego biegłego rewidenta do udziału w
posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu
albo
Zgromadzeniu
Wspólników
zatwierdzających
sprawozdanie finansowe badanej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rok
obrotowy 2018 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli
przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Koszty uczestnictwa w
posiedzeniach oraz zgromadzeniach ponosi biegły rewident.
2) przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki sporządzanych dla
Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach
w systemie rachunkowości Spółki.
3. Oferta Firmy audytorskiej powinna zawierać, w szczególności:
1) Informacje o oferencie, w tym:
a) forma prowadzonej działalności,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru,
c) wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych z podaniem numeru i daty wpisu oraz o liczbie
zatrudnionych rewidentów,
d) informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, wpisanych
do rejestru biegłych rewidentów,
e) dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań
finansowych spółek prawa handlowego (doświadczenie w branży, w
której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy
wyborze firmy audytorskiej).
2) Oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską i członków zespołu
wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności.
3) Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego
sprawozdania z badania tego sprawozdania.
4) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem
osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
5) Wskazanie metod i terminów prac związanych z badaniem sprawozdania
finansowego wraz z kontrolą zobowiązań podatkowych i udziałem
w inwentaryzacji.

6) Projekt umowy.
4. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wraz z
przekazaniem opinii i raportu wynosi:
a) do 31 marca 2018 roku za rok 2017,
b) do 31 marca 2019 roku za rok 2018.

5. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zabezpieczonych kopertach z
dopiskiem „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POLSKIEGO RADIA RDC S.A.- NIE OTWIERAĆ”, w terminie do dnia 19 września
2017 roku do godz. 16.00 pod adresem:
Rada Nadzorcza
Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Warszawie
„Radio dla Ciebie” S.A.
ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-459 Warszawa
6.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone
po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

7.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2017 roku o godz. 17.00 w siedzibie Spółki.

