
OGŁOSZENIE 

Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o. 

z siedzibą w Koszalinie przy ul. Kotarbińskiego 3 

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie 

badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022. 

WARUNKI OFERTOWE 

1) Termin wykonania badania sprawozdania finansowego: 

Wymagany termin przeprowadzenia badania włącznie ze złożeniem sprawozdania z 

badania sprawozdania finansowego wraz z opinią: 

 za 2021 rok – nie później niż w dniu 15 kwietnia 2022 roku, 

 za 2022 rok – nie później niż w dniu 14 kwietnia 2023 roku 

2) Termin i miejsce składania ofert: 

Pisemną ofertę należy przesłać na adres: Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o., ul. 

Kotarbińskiego 3, 75-352 Koszalin lub złożyć osobiście, w zamkniętej kopercie, w 

Biurze Zarządu Spółki w Koszalinie przy ul. Krzyżanowskiego 4/3, z dopiskiem: 

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego TKK Sp. z o.o. za 2021 i 2022 rok” 

w terminie do dnia 29 października 2021 r., do godz. 15:00.  O dochowaniu terminu 

decyduje data i godzina doręczenia oferty. 

3) Oferta powinna zawierać: 
a) informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru 

biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych oraz wskazanie biegłego rewidenta, który w imieniu oferenta 

przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki wraz z dokumentem 

potwierdzającym posiadanie stosownych uprawnień; 

b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków 

do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym; 

c) cenę netto za badanie sprawozdań z wyszczególnieniem wartości netto oddzielnie za 

badanie sprawozdania za rok 2021, 2022; 

d) udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa 

handlowego; 

e) wskazanie metod oraz terminów badania sprawozdania finansowego; 

f) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej; 

 

4) Wybór biegłego rewidenta: 

Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki dokona  
Zgromadzenie Wspólników TKK Sp. z o.o. do dnia 20 grudnia 2021 roku. 

 W przypadku zakwalifikowania oferty, wybrany oferent zostanie powiadomiony 
indywidualnie w terminie do 24 grudnia 2021 roku. 

Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o. w Koszalinie zastrzega sobie prawo swobodnego 

wyboru ofert, przedłużenia terminu wyboru oraz unieważnienia zaproszenia bez podania 

przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

  


