
 

Rada Nadzorcza Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 30-38, 62 – 800 Kalisz 

tel.: +48 62 768 00 00    email: sekretariat@kla.com.pl 

 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:  
 

„Przeprowadzenie badania Sprawozdania finansowego spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. 
z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 30 – 38 za rok obrotowy 2021 i 2022” 

 
 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego przez Kaliskie Linie Autobusowe 
Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i rok obrotowy 
2022 obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz sporządzenie sprawozdania 
z przeprowadzonego badania za każdy rok objęty badaniem.  

 

II. Oferta biegłego rewidenta, dotycząca badania sprawozdania finansowego powinna zawierać 
w szczególności: 
1) podstawowe informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, liczbie zatrudnionych 

biegłych rewidentów, proponowanym składzie zespołu przeprowadzającego badanie; 
2) opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych, 

w których przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w ostatnich 3 latach, potwierdzający 
posiadane doświadczenie (doświadczenie w branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem); 

3) zaświadczenie (wyciąg z rejestru) potwierdzające wpis oferenta na listę firm audytorskich 
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów; 

4) kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych; 

5) podpisane oświadczenie firmy audytorskiej oraz podpisane oświadczenie biegłego rewidenta 
mającego przeprowadzić badanie, o spełnianiu wymogów niezależności, których mowa w art. 69-73 
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 ze zm.) oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności; 

6) podpisane oświadczenie firmy audytorskiej o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta 
osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków 
określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach; 

7) podpisane oświadczenie firmy audytorskiej informujące, czy wobec firmy audytorskiej w ciągu 
ostatnich trzech lat prowadzone było przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub Komisję 
Nadzoru Audytowego postępowanie administracyjne; 

8) łączną cenę netto i brutto w złotych z podziałem na lata 2021 i 2022 uwzględniającą wszystkie 
koszty za badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania 
z przeprowadzonego badania. 

 

III. Oczekujemy od biegłego rewidenta gotowość do uczestniczenia/uczestnictwo w posiedzeniu Rady 
Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe w celu złożenia 
stosownych wyjaśnień i informacji. 
 

IV. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Kaliskich Linii 
Autobusowych Sp. z o.o. wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania: 

− za rok obrotowy 2021 w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2022 roku; 

− za rok obrotowy 2022 w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 roku. 
 



V. Pisemną ofertę należy przesłać na adres: Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30-38, 
62 – 800 Kalisz (decyduje data wpływu do Spółki) lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki (budynek 

administracyjny I piętro pok. 101) w terminie do dnia 20.10.2021 r. do godz. 15:00. 
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki. 

 

VI. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zaklejonej 
kopercie z adnotacją: 
 

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

 
 

VII. Osoba uprawniona do kontaktów:  
Renata Chucka  tel. kontaktowy: 62 768 00 21 

 
 

VIII. Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty. 
 
 
 
 
 
 Kalisz, dnia 08.10.2021 r.                                         Rada Nadzorcza  

Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. 


