
OGŁOSZENIE 

w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2022 i 2023 

Rada Nadzorcza Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. ks. 
J. Popiełuszki 3, zaprasza uprawnione podmioty, do składania ofert na przeprowadzenie dobrowolnego badania 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i 2023 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o 
tym, czy sprawozdanie finansowe: 
1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jak też jej wyniku finansowego za 

rok obrotowy, 
2) zostało sporządzone, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi 

zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,  
3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi  Spółkę  przepisami prawa i postanowieniami Umowy 
Spółki a także wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 
ustawy o rachunkowości, a zawarte w tym sprawozdaniu informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania 
finansowego są z nim zgodne. 

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać: 
informacje o Oferencie, formie prowadzenia działalności, aktualnym wpisie do rejestru biegłych rewidentów  
z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
z podaniem numeru i daty wpisu, oraz: 
1) dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (potwierdzony za 

zgodność z oryginałem), 
2) opis doświadczenia w zakresie weryfikacji sprawozdań finansowych z branży mieszkaniowej (TBS-y lub 

Spółdzielnie Mieszkaniowe o liczbie lokali powyżej 1 000 szt.), 
3) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, 
4) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,  
5) określenie osoby lub składu zespołu do przeprowadzenia badania, z wyszczególnieniem osób posiadających 

uprawnienia biegłego rewidenta, 
6) cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych  

z realizacją zadania, 
7) projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu. 

Termin przeprowadzenia badania: odpowiednio do 30kwietnia 2023 r. i do 30 kwietnia 2024 r. 

Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych informacji jest Główny Księgowy Spółki, tel. 62 766 43 60,  
(+48) 782 253 805, email: aszymanska@tbs.kalisz.pl 
 
Informacje dodatkowe: 
Ofertę należy umieścić w szczelnie zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania 
finansowego Spółki za 2022 i 2023rok” i przesłać na adres Spółki lub złożyć w biurze Kaliskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. ks. J. Popiełuszki 3, 62 – 800 Kalisz do dnia 31 października 
2022 r.do godziny 15:00.Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do biura Spółki. Oferty złożone 
po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.  
Otwarcie ofert nastąpi na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej po terminie składania ofert, bez obecności 
Oferentów.O wynikach  postępowania Oferenci zostaną poinformowani w ciągu 14 dni od dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, 
negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek 
skutków prawnych i finansowych. 

Oczekiwania wobec biegłego rewidenta:  
Biegły rewident zobowiązany jest przekazywać do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu 
informacji o stwierdzonych problemach w systemie rachunkowości. Po zakończeniu badania biegły rewident 
osobiście zapozna i udzieli wyjaśnień Radzie Nadzorczej o wynikach przeprowadzonego badania.  
 


