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OdPowiadając na ogłoszenie na rvykolratlie usłr-rgi w zakresie baclarria spraw,ozdania

fr lansowego za rok 20l 6 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tynl, ozy

sPrawozdanie finarrsowe jest prawićlłorł,e otaz rzeteltlie i jasno przedstawia sytuację

rnłj4tkorvą i finarrsową jakteż lł,l,nik fttransor,ły.Iednostki \,\l)Iszczegolnionej rł,ogłoszenilt z

dnia22.02.2017 r. zgodirie z wymaganiarlli określonynli w tyrrr ogłoszeniu przedkładalny co

następuje:

1 _ Oferujemy przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za cenę

, ż3%o VAT/

2 - irzedmiot zanlóvvietria rł,ykonatrry r,v tertninie do 12.05.20I] r.

3 - Prace objęte oleltą zalnierzamy wyl(ollać rvłasrrymi zespołan-ii biegłyclr rewidentórł,

upra,ulłli onych do b adani a sprawo zdari fi narrso wyclr.

4. V PrzYPadl<u przyznania nam zamówienia zobowiązujerrry się do zawarcia Llfi]owy w

l:riejscr-r i telmirrie wskazanym ptzęzZarllai,viającego,

5- 0śrł,iadczar]ly. ze uwazamy się zrviązaili oiertą do dtria 17.03.2017 r.

6_ Dopuszczatl,1l, trrozlirł,ość negoc,jacji rł,arr_rrrkórł, rł},kollania przednriott_t zanlórvienia. a rv

szczegoltrości rł, zakresie cetlr,.
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Magdalena Kostrzewa

Od: Justyna Walter <Justyna.Walter@eko-bilans.com.pl>

Wysłano: 9 marca 2017 08,.4I

Do: Magdalena Kostrzewa
Temat: RE: oferta na badnie sprawozdania finansowego za 20L6 i 2017 Polskiego Związku

Łyzwiarstwa Szybkiego

Dzień Dłbry,
Oczywiście m*I€rny wydłużyć T*n terrnlrl, Prnszę o infnrmację łzy aez*kują $}łństwo oficjalnegc pisma

zawierając*g* tą eiatę czy wystarczy młsjr: rnaiłowe p:otwierda**ie?

P*rdnawia*,:

Justę*a Wałter
Asystent Zarzqdw
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From : Magda lena Kostrzewa fma i lto : m. kostrzewa @pzls. pl]
Sent: Thursday, Meirch 09, ż0I7 B:38 AM
To: Office
Subject: ofeńa na badnie sprawozdania finansowego za 2076 i ż0I7 Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego

Dzień dobry,
szanowni państwo,

w związku z ofertą jak wpłynęła do naszego biura zwracam się z uprzejma prośbą o informacje dotyczącą daty
wiążącej Państwa z ofertą.
Czy jest możliwość wydłużenia terminu z L7 ,03,20L7r. do 27,03,20L7r.
Powyższa prośba wynika z faktu, że Walne Zgromadzenia Członków zaplanowane jest na 25.03.żOL7r. na którym to
zostanie podjęta decyzja o wyborze podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Polskiego
Związku Łyżwia rstwa Szyb kiego.

Z poważaniem
Magdalena Kostrzewa
Główny księgowy PZŁS

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego
O0-62L Warszawa, ul. Boya Zeleńskiego 4a/59
kom. +48 697 940932
fax: +48 22 825 96 33


