
 

 

 

L.dz. 1573/2021/AZ       Zielona Góra, 30.09.2021 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Głowackiego 
9,65-301 Zielona Góra, zaprasza uprawnione podmioty do składania oferty na przeprowadzenie 
badania sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem 
o tym, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawiają sytuację 
majątkową i finansową, jak również wynik finansowy. 

 Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze jest stowarzyszeniem wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców KRS. 

Badanie sprawozdania należy  przeprowadzić   zgodnie z  krajowymi standardami badania 
wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. 

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu  - do dnia 
15 grudnia 2021 roku. 

 

Przez  podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu należy rozumieć  firmy audytorskie                    
w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich                     
i nadzorze publicznym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.).  Biegły rewident po przedłożeniu opinii                               
i raportu z badań, może być zobowiązany do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Zarządu 
Okręgu. 

I. Oferta powinna zawierać: 

1) Informacje o oferencie, tj.: 

a) aktualne zaświadczenie o wpisie na   listę firm audytorskich; 

b) określenie składu zespołu prowadzącego badanie, ze wskazaniem osób posiadających 

uprawnienia biegłego rewidenta oraz rewidenta kluczowego; 

c) aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów dot. biegłych rewidentów, którzy będą 

przeprowadzać badanie;  

d) kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej posiadanie  ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej                                 

o minimalnej sumie gwarancyjnej  nie niższej od określonej w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. poz. 2074) wraz z dowodem 

opłacenia polisy; 



e) wykaz jednostek w których oferent przeprowadził badanie sprawozdania finansowego 

w okresie  ostatnich trzech lat. 

2) Cenę (netto i brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej 
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania sprawozdania 
finansowego. 

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach  
z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego 
Okręg Zielona Góra”. Przygotowaną zgodnie z opisem ofertę, należy złożyć w Biurze Okręgu,  
ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra do dnia 15.10.2021r., do godziny 15.00. Oferty złożone 
po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Wybrany podmiot zostanie powiadomiony 
przez Zarząd Okręgu pisemnie, w terminie 14 dni od dokonania wyboru oferty. 

Kontakt: Pani Elżbieta Wrona, tel. 68 453 73 38, kom.: 694 443 782, e.wrona@pzw.zgora.pl. 

  

 


