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RADA NADZORCZA  

„UZDROWISKO RYMANÓW” S.A. 

Z SIEDZIBĄ W RYMANOWIE ZDROJU 

 

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT 

NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓLKI ZA ROK OBROTOWY 

2021,2022 i 2023 

 

1. INFORMACJE O PODMIOCIE 

„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna 

38-481 Rymanów Zdrój, ul. Zdrojowa 48 

Regon 000872059, NIP 6840000790 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

nr KRS 0000098424, Kapitał zakładowy - 22 650 000 zł opłacony w całości. 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2021, 2022 i 2023, celem wyrażenia pisemnej opinii wraz z raportem o tym, 

czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości 

oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy 

Spółki. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście, pocztą lub kurierem, w terminie  

do dnia 21 września 2021 r., do godz. 10:00, na adres:  

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. 

38-481 Rymanów Zdrój, ul. Zdrojowa 48 

z dopiskiem – „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2021,2022 i 2023 rok” 

Za datę złożenia oferty uważa się dzień wpływu oferty do siedziby Spółki. 

 

4. WARUNKI I OCZEKIWANIA WOBEC BIEGŁEGO REWIDENTA  

A. Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzi pisemną 

opinię wraz z raportem z badania sprawozdania zgodnie z wymogami określonymi w ustawie  

z dnia 29 września 1994 – o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.). 

B. Biegły rewident przekaże Zarządowi Spółki opinie i raport z badania sprawozdania  

w terminach: do 15 marca 2022,  do 15 marca 2023 i  do 15 marca 2024  r. 

C. Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do: 

➢ obecności na Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym i zatwierdzającym sprawozdanie 

finansowe za 2021,2022 i 2023 rok, celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, 

➢ obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym będzie oceniane sprawozdanie 

finansowe za 2021, 2022 i 2023 rok, celem zaprezentowania i omówienia 

przeprowadzonego badania i jego wyników, 

➢ spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą w trakcie lub po zakończeniu sprawozdania 

finansowego. 

D. Koszty uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej ponosi 

biegły rewident. 
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E. Biegły rewident obowiązany będzie do informowania Rady Nadzorczej o ewentualnych 

problemach w systemie rachunkowości Spółki. 

 

5. ELEMENTY, JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA 

A. Informacje o oferencie, tj.:  

➢ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie 

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dokumenty te nie 

mogą być datowane wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty), 

➢ dokumenty potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów oraz wpis na listę 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 

➢ informację o liczbie wszystkich przeprowadzonych audytów w okresie trzech lat przed 

złożeniem oferty z podaniem wykazu jednostek audytowanych (suma/iloczyn badanych 

jednostek wraz z ich wykazem, jako załącznik), 

➢ informację o liczbie audytorów przeprowadzonych w podmiotach leczniczych 

w okresie trzech lat przed złożeniem oferty z podaniem wykazu jednostek 

audytowanych (suma/iloczyn badanych jednostek wraz z ich wykazem, jako załącznik), 

B. Oświadczenie oferenta o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezspornej 

i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

C. Oświadczenie o gotowości uczestnictwa na własny koszt na Walnych Zgromadzeniach oraz na 

posiedzeniach Rady Nadzorczej. 

D. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie opinii wraz z raportem 

(cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania). 

E. Harmonogram badania sprawozdania finansowego.  

F. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie. 

G. Dokument potwierdzający posiadanie przez oferenta ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie określonym rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów  

z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

firmy audytorskiej (Dz.U.2017.2074). 

H. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta. 

Wymagane dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta. 

6. KRYTERIA OCENY OFERT 

➢ Cena – 80 % 

➢ Doświadczenie na rynku audytorskim – 10 % 

➢ Doświadczenie w audycie podmiotów leczniczych – 10 % 

 

7. OTWARCIE OFERT I WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA 

A. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi w siedzibie Spółki nie później niż  

do dnia 21 września 2021 r. Informacja o terminie i wyborze ofert zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej Spółki. 

B. Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz oferty 

złożone po upływie terminu podlegają odrzuceniu. 

C. Oferty spełniające warunki formalne zostaną ocenione według kryteriów wymienionych  

w pkt. 6. 

D. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 14 dni od dnia 

rozstrzygnięcia postępowania. 

 

8. INFORMACJE DODATKOWE 

A. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych 

rewidentów prowadzących działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, działających, 

jako konsorcjum na podstawie umowy regulujących ich współpracę. 
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B. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu 

składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podawania 

przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

C. Płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez 

Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania, w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. 

D. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 t.j.), pierwsza umowa o badanie 

sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata 

z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy. 

E. Dodatkowe informacje zainteresowani oferenci mogą uzyskać u Głównego Księgowego  

pod numerem telefonu 13 435 74 58.  

 

 

Przewodniczący  Rady Nadzorczej 

        Wacław Szary ___________________________________ 

Wiceprzewodniczący  Rady Nadzorczej 

        Piotr Masłowski ___________________________________ 

Sekretarz Rady Nadzorczej 

        Jacek Kopacz ___________________________________ 
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