
 

 

Warszawa, 14.01.2020  
 
 

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego 
Al. Wojska Polskiego 17/2, 01-515 Warszawa 

 

Zaprasza do składania ofert na: 
badanie sprawozdania finansowego Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego za rok 2019 i 2020 

oraz sporządzenie raportu i pisemnej opinii z badania. 
 
 

I. W toku wykonania zamówienia od Wykonawcy oczekuje się w szczególności: 
a) Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 w okresie od 01 kwietnia do 

30 kwietnia 2020 roku oraz przedłożenie opinii i raportu do dnia 10 maja 2020 r. 
b) Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 w okresie od 01 kwietnia do 

30 kwietnia 2021 roku oraz przedłożenie opinii i raportu do dnia 10 maja 2021 r. 
c) Objęcia badaniem zakresu zagadnień w sposób zapewniający wyrażenie bezstronnej i niezależnej opinii w 

zakresie badanego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem przyjętej u Organizatora polityki 
rachunkowości, a także dokonanie kontroli zobowiązań podatkowych. 

 

II. Oferta powinna zawierać: 
1. Informację o firmie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z 

podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań 
finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów. 

2. Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badanych 
podmiotów w okresie ostatnich trzech lat, w tym podmiotów z sektora polskich związków sportowych. 

3. Aktualny wypis z właściwego rejestru. 
4. Kopie polisy ubezpieczeniowej. 
5. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 
6. Harmonogram prac, określający sposób i terminy prac związanych z badaniem. 
7. Cenę (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej Opinii o 

badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać 
wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania. 

8. Projekt umowy związany z przedstawioną ofertą. 
 

III. Kryteriami oceny ofert przede wszystkim będą: 
1. Cena za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia. 
2. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych polskich związków sportowych. 
3. Pozycja oferenta na rynku świadczonych usług. 
 

IV. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem "Oferta na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku 
Łyżwiarstwa Szybkiego za 2019 rok" do dnia 10 lutego 2020 r. do godziny 12.00 w siedzibie Polskiego 



 

 
 
 
 
 

Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, 01-515 Warszawa Al. Wojska Polskiego 17/2 lub przesłać pocztą na adres 
siedziby Związku (decyduje data wpływu). 

V. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia 
 - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od dnia złożenia. 
- Oferty niespełniające powyższych wymogów lub złożone po upływie terminu wyznaczonego do jej 

przyjęcia, nie podlegają rozpatrzeniu. 
 
VI. Informacje dodatkowe dotyczące danych finansowych za rok 2018: 

- Aktywa trwałe 1 897 033,80 zł  
- Aktywa obrotowe 1 684 571,30 zł  
- Wynik finansowy (zysk) - 652 307,17 zł  
- Suma bilansowa - 3 581 605,10 zł 

 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Martą Ulatowską – Główną Księgową 
PZŁS, e-mail: m.ulatowska@pzls.pl lub pod nr tel. 661-328-996 
 


