
Ogłoszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych 

za lata 2021-2022. 

Polski Związek Lekkiej Atletyki zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych: 

 

I. Przedmiot badania - sprawozdania finansowe za lata 2021 – 2022.  

II.  Składane oferty powinny zawierać: 

1. Informację o przedmiocie działalności. 

2. Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania.  

3. Informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów.  

4. Określenie składu zespołu, który będzie przeprowadzał badanie. 

5. Oświadczenie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym przez firmę. 

6. Oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności przez kluczowego biegłego rewidenta 

do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.  

7. . Oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania 

finansowego na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co 

najmniej dwuletnie okresy w terminie zaproponowanym przez Związek. 

8. Termin i czas wykonania. 10.  

9. Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej 

opinii i raportu  

10.  Projekt umowy 

III. Badanie powinno spełniać wymogi:  

1. Ustawy o rachunkowości, 

2. Norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 

IV. Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem raportu i opinii 

biegłego rewidenta, nie później niż do 10 czerwca 2022 roku. Termin rozpoczęcia badania 05 

maja 2022r. 

V. IV. Kryteria wyboru oferty:  

1. Oferty niekompletne będą podlegały odrzuceniu. 

2. O wyborze oferty będzie decydowała najniższa cena i udokumentowane doświadczenie w 

badaniu w PZS.  

3.  Rozpatrywane będą jedynie oferty zawierające wszystkie wymagane informacje i 

oświadczenia. Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia 

postępowania bez podania przyczyn. Dalszych czynności związanych z wyborem biegłego 



rewidenta (zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości) dokona Komisja Rewizyjna 

Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.  

VI. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie Polskiego Związku 

Lekkiej Atletyki ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 

urszula.maksim@pzla.pl lub przesłać drogą pocztową w terminie do 10.02.2022r. do godziny 

12:00. z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego”. 


