Pełnomocnik Wspólnika
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
zaprasza do składania ofert na
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2011.
1) Określenie firmy i siedziby Spółki:
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7 Warszawa
2) Określenie przedmiotu zamówienia:
Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o
tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r. jest sporządzone prawidłowo,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia
sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy podmiotu.
3) Miejsce i termin składania ofert:
Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011” należy przesyłać pocztą za
potwierdzeniem odbioru na adres: Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., ul.
Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki.
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 02.11.2011 r. do godziny 15.00.
4) Warunki przeprowadzenia badania:
1. Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki.
2. Przekazanie do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika lub Rady Nadzorczej
sporządzanych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości
Spółki.
3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w co najmniej jednym spotkaniu z Pełnomocnikiem
Wspólnika lub Radą Nadzorczą. Koszty uczestnictwa w spotkaniach z
Pełnomocnikiem Wspólnika lub Radą Nadzorczą ponosi biegły rewident.
4. Współpraca biegłego rewidenta w zakresie sporządzania i badania sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ARP.
5. Sporządzenie i udostępnienie przez biegłego rewidenta wszelkich dokumentów
dotyczących badania Spółki, na potrzeby sporządzania sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ARP.
6. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego powinno nastąpić
nie później niż do dnia 31.03.2012 roku.
7. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez
biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na
własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich
współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący
działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek jeżeli badali
sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu ostatnich trzech lat samodzielnie lub jako
uczestnicy innego konsorcjum.
8. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po
przyjęciu przez Pełnomocnika Wspólnika lub Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z
badania.
5) Badanie dokumentów:
Objęcie metodą pełną dokumentów z następujących obszarów działalności:
a/ koszty ogólne Zarządu – wszystkie dokumenty – szacunkowa liczba dokumentów 900;
b/ koszty sprzedaży – szacunkowa liczba dokumentów 600, o wartości powyżej 500 zł.;
c/ pozostałe koszty i przychody operacyjne – wszystkie dokumenty, szacunkowa liczba
dokumentów 60;
d/ koszty i przychody finansowe – wszystkie dokumenty – szacunkowa liczba
dokumentów 30;
e/ rezerwy i odpisy aktualizacyjne – wszystkie dokumenty – szacunkowa liczba
dokumentów 1;

f/ umowy różnego rodzaju pośrednictwa – wszystkie dokumenty – szacunkowa liczba
dokumentów 70;
Informacje w powyższym zakresie zainteresowani oferenci mogą uzyskać w siedzibie
Spółki u Pani Bożeny Tyczyńskiej - Głównej Księgowej pod numerem telefonu (022) 86000-67 do dnia 27.10.2011 r.
Oferta powinna zawierać:
1) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru
biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o
liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3) Cenę i warunki płatności za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie
pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania.
Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
4) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
5) Skład zespołu przeprowadzającego badanie, z podaniem osób posiadających
uprawnienia biegłych rewidentów.
6) Kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.
7) Aktualny odpis z rejestru sądowego.
8) Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.
Kryteria oceny ofert stanowią: cena oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych
spółek prawa handlowego.
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia
10.11.2011 r.
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą
rozpatrywane.
Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub
odrzucenia ofert bez podania przyczyn.

