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Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonując na podstawie ustawowego upoważnienia 

prawa z udziałów Spółki Techfilm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9,                    

02-738 Warszawa    

zaprasza do składania ofert na: 

 

przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki Techfilm sp. z o.o. za lata obrotowe  

2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań. 

 

I. Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej: 

1. Kluczowy biegły rewident jest zobowiązany do udziału na koszt firmy audytorskiej w spotkaniu                         

z Pełnomocnikiem Wspólnika  oceniającym sprawozdanie Spółki, a w razie potrzeby na 

zwyczajnym lub nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników zatwierdzających sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy 2017 oraz 2018 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.  

2. Firma audytorska jest zobowiązana do przekazywania do wiadomości Ministrowi Kultury                     

i Dziedzictwa Narodowego oraz Pełnomocnikowi Wspólnika,  sporządzanych dla Zarządu 

(w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki. 

3. Zakończenie badania i przedłożenie sprawozdania z badania  winny nastąpić nie później niż:  

a) dla sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2017 do  15 marca 2018 

roku,  

b) dla sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2018 do 15 marca 2019 

roku, 

4. Zapłata za przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych nastąpi po przyjęciu przez Spółkę 

sprawozdań z badania dla każdego roku odrębnie.  

5. Odpowiedzi na dodatkowe zapytania udziela Główny Księgowy Spółki Teresa Dymińska pod 

numerem telefonu (22) 853 50 45. 

II. Oferta powinna zawierać: 

1. Informację o firmie audytorskiej, w tym: 

a)  forma prowadzonej działalności, 

b)  aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez  

Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 

c) liczba zatrudnionych biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów, 

2. Oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie 

ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy                         

o biegłych rewidentach. 

3. Cenę netto podaną dla każdego roku odrębnie, za badanie sprawozdania finansowego oraz 

sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane    

z przeprowadzeniem badania. 

4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.  

5. Referencje, doświadczenie i pozycja na rynku audytorskim. 

6. Ewentualnie dodatkowe usługi w tym konsultacje. 
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III. Oferty powinny być składane lub przesyłane w terminie do dnia 27 września 2017 r.  do godz. 

1200 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki – 

nie otwierać”  na adres: Techfilm sp. z o. o., 02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 9.  

IV. Oferty złożone po terminie lub niespełniające powyższych wymagań nie będą podlegać 

rozpatrzeniu. 

V. Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej nastąpi najpóźniej do 30.09.2017 roku w siedzibie 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

VI. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty 

lub  odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków 

finansowych i prawnych.  

 

 

 


