
Załącznk

K1.łś,y.il: ?:,;:;{::: :.:,.,
dnia 18.07.2018 r.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nysie
Spółka z a.o. z siedzibą w Nysie zaprasza do składania ofert na badanie

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 wrazze
sporządzeniem sprawozdania i pisemnej opinii zbadania

I. Dane identyfikacyjne zlecającego:
* Adręs: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spótka z o,o,,

48-303 Nysa ul Piłsudskiego 41,
. tel 0771433 40 4I do2,

fax: 077/433 3120,
e-mai I s eW etariat@pkSlyS a. pl
NIP 753-00-00-402,
dominujący PKD 49.39 Z

. Forma organizacyjna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

. Przedmiotdziałalności:

1. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39'Z),

2' Transport drogowy towarów (PKD 49.4l.Z),

3. Działalnośó usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.2I.Z),

4. Wynajenr i dzierŻawa pozostałych maszyn, vrządzen araz dóbr malerialny ch, gdzte indziej

niesklasyfikowane (PKD: 77 .39.2),

5. Konserw.acja i naprawa pojazdów samochodowych, zvtyłączeniem motocykli (PKD

4s.20.2),

6. SprzedaŻ dęta|iczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, zvryłączeniem

motocykli (PKD 45.32.2),

7. Sprzedaz deta|icznapaliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47,30Z),

8. Pozostał e badanta i ana|izy techniczne (PKD 7 I,20B),

9 . Działa|nośó agencj i reklamowych (PKD 7 3'l | .Z),

10. Wynajemizarządzanie nieruchomościami własnymi Lub dzierżzawionymi (PKD 68.20.Z)'

1I. Pozaszkolne formy edukacji zzak'tęsunauki jazdy i pilotazu (PKD 85.53.Z),

12, Działa|nośó organizatotów turystyki (PKD 79.|2,Ż),

13. DziaŁalnośó poŚredników turystyoznych (PKD 79.11 .B), J4.

I 4' D ziała|no ś ć agentów tury sty czny ch (PKD 7 9, 1 |, A),

15. DziaŁa|nośó w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),

16. Pozostała działa|nośó usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana



(PKD 7e.e0 C).
. Przychody-plan na2018 * 6.650.0O0,- zł.
. 

Ąktywa Spółki na dzień 3| 'I2.20IB r ( plan). _ 2369 ,O00 ,- zł,
. Srednie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty _ ca 99,OO '

il. Pnedmiot zarnówienia.
Zbadanie sprawozclania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 w zakresie
określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. . o rachunkowości'
wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w roku obrotołrym oraz opracowanie

i d l a o

III. Wymagania szczegółowe dofyczące pnedmiotu zarnówienia.
1) Nadżór nad prawidłowością płebiegu i wykonania inwentaryzacji aktywów

pieniężnych, finansowych i środków trwałych Spółki w zakrósie 
- 
określonym

w rozdziale 3 ustawy z dnia 29 września 1994 t. - o rachunkowości. Nadzór
nad prawidłowością Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
zabadany rok obrotowy

2) Wyztacza się poziom istotności w wysokości 20 000 zŁ., po przekroczeniu którego
badaniu metodą pełn4 podlegaÓ będą dowody księgowe ( w liczbie nie prze|<raczająćej
200 dowod ów) z następujęcych obszarów:
a) pozostałe przychody i koszty operacyjne,
b) prąlchody i kosĄ usług zrealizowarrych na liniach powiatowych (w tym prawidłowośó

rcrhczpria powiatuotąynranejnawykonanerratychliniachusługi
nierentowne),

c) przychody i kosĄ finansowe,
d) zyski i shaty nadnvyczajne.

3) BiegĘ rewiderrt sporz4da pisemną opinię o tym czy Spmwozdarie finansowe Spółki
jestpr:awidłowe arazc4l rzetelnteijasno przedstawia sytuację maj4tkow4 i finansową
jak tei wynik finansowy Spółki zabadany rok obrotowy,

4) BiegĘ rewident obowiqzany będzie w nzle potrzeby do obecnoś ci na Zvlyczajnym Walnym
Zgromadzeruuzatlńerdzającymsprawozdanie finansowe Społki zarckobrotowy 2018. Koszry
uczeshictwa w ZwyczĄnymWalnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewiderrt.

5) Biegły rewident obowi4zany Ędzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady
Nadzorczej po przedłozeniu qprawozdania i opinii z badarua sprawodania finansowego.
Dopllszcza się potzebę ucrestrictwa biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady
Nadzorczej. KosĄ uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły
rewident.

0 BiegĘ ręwident zobovn4zany będzie do prznkazanta do wiadomości Rady Nadzorczej
sporządzarrych dla Zaruądu (w formie tnv. listów intencyjnycĘ informacji o problemach
w systemie rachunkowości Spółki.

7) Przedłozenie sprawozdania i opinii z badanta sprawozdarria finarsowego wirno nasĘić nie
wźntejniż w dniu 3 1 marca 2019 roku'

lV. Oczekiwane warunki finansowe.
. proponowana cefla za wykonanie przedmiotu umowy,
. forma płatności - bezgotówkowo,
. tryb płatności - przelew,
. termin zapł'aty min. 15 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy. W przypadku

ant



\/

wystąpienia za|iczki (dopuszcza się max wysokość do I5oń wntości przedmiotu
zamówienia) płahej w iV kwartale roku badanego' w takim przypadku ostateczny
termin zapłaty ulega przedłuzeniu do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamówtenia.

0 czekiwarr ia doĘ ezące wykonawcy p rzedm iotu zarn ówienia

. informacja o formie prowadzonej dziaŁałności gospodarczej,
. informacja o wpisie do rejestru biegłych rewidentów bądźpodmiotach

upoważnionych do badania sprawozdań finansowych (KRS itp'),
. adres i NIP wykonawcy,
. informacja o posiadanych osiągnięeiach, wyróznieniach, doświadczęniach

zawodowych itp.
. ewentualne dodatkowebezpłatne usługi w ramach badania, w tym konsultacje i

szkdlenia.

oferty na adres RADY NADZORCZEJ zleceniodawcy należy przesyłać
w zamkniętych lropertach z dopiskiem ,,Badanie sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2018'' w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 r.
do godz. 14.00. oferty złożLone po tym terminie nie będą pod|egaĘ rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert nastąpi do końca miesiąca września 2018 r. Kryteriami oceny ofert
będą : cena' doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa
handlowego orar propozycjabezp|atnego świadczenia innych usług w zakresie
rachunkowości.
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