
Decyzja Nr 5/2020 

                                                  Pełnomocnika Wspólnika 

                                       spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. 

                                                                        z siedzibą w Łodzi 

                                                               z dnia 12 października 2020 

 

w sprawie wszczęcia procedury wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego 

spółki PUH sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020. 

Działając na podstawie par. 33 pkt 4 aktu założycielskiego Spółki, Pełnomocnik Wspólnika 

postanawia, co następuje; 

Par. 1 

Pełnomocnik Wspólnika postanawia wszcząć postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 

prowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki  Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. 

z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka) za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

Par. 2 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania nastąpi w drodze ogłoszenia na stronie 

internetowej Spółki. 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

Par. 3 

Ustala się następujące warunki badania Sprawozdania; 

Biegły rewident sporządzi opinię wraz z raportem dotyczącym Sprawozdania, które powinny spełniać 

wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika.  

O terminie spotkania biegły rewident powiadomiony  z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności; 

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 badań 

sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu oraz o liczbie zatrudnionych biegłych 

rewidentów 

2. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta; aktualny odpis z rejestru, kserokopie 

zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym 

4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do uczestnictwa w spotkaniu z Pełnomocnikiem 

Wspólnika 



5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób 

posiadających uprawnienia biegłego rewidenta 

6. Cenę brutto za badanie Sprawozdania oraz sporządzenia pisemnej opinii o Sprawozdaniu 

wraz z raportem z badania Sprawozdania. 

7. Wskazanie metod i terminów badani sprawozdania 

8. Wykaz wykonanych usług z okresu ostatnich dwóch lat wraz z podaniem danych badanych 

podmiotów 

9. Kserokopię dokumentów potwierdzających informację o posiadaniu ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej 

10. Projekt umowy 

Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 30.10.2020 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki. 

Oferty złożone po  upływie terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

Niespełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu będzie skutkowało 

niezakwalifikowaniem oferty do dalszego etapu postępowania. 

Pełnomocnik dokona otwarcia i weryfikacji ofert pod względem formalnym, w Warszawie do dnia 

04.11.2020 r. 

Par. 4 

Na podstawie wyników oceny Pełnomocnik Wspólnika ustali ranking ofert oraz wyłoni 

najkorzystniejszą ofertę, a następnie podejmie decyzję w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który 

przeprowadzi badanie Sprawozdania. 

1/ kryterium ceny         0-10 pkt 

2/ kryterium doświadczenia biegłego rewidenta     0-5 pkt 

3/ kryterium znajomości przez biegłego rewidenta branży    0-5 pkt 

Par. 5 

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do; 

1/ zamieszczenia ogłoszenia nie później niż do dnia 15.10.20 r. na stronie internetowej Spółki 

2/ przyjmowania, rejestrowania i przekazania ofert Pełnomocnikowi Wspólnika 

3/ zawarcia umowy z wybranym biegłym rewidentem nie później niż do dnia 06.11.2020 r. 

Z przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta Pełnomocnik Wspólnika 

sporządzi protokół. 

Par. 6 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Pełnomocnik Wspólnika PUH sp. z o.o. 

                        Jacek Czajka 



Zał. Nr 1 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Pełnomocnik Wspólnika postanawia wszcząć postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 

prowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki  Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. 

z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka) ul. Łęczycka 70 93-193 Łódź za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r.  

Ustala się następujące warunki badania sprawozdania; 

Biegły rewident sporządzi  opinię wraz z raportem dotyczącym sprawozdania, które powinny spełniać 

wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika.  

O terminie spotkania biegły rewident powiadomiony  z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności; 

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 badań 

sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu oraz o liczbie zatrudnionych biegłych 

rewidentów 

2. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta; aktualny odpis z rejestru, kserokopie 

zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym 

4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do uczestnictwa w spotkaniu z Pełnomocnikiem 

Wspólnika 

5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób 

posiadających uprawnienia biegłego rewidenta 

6. Cenę brutto za badanie Sprawozdania oraz sporządzenia pisemnej opinii o Sprawozdaniu 

wraz z raportem z badania Sprawozdania. 

7. Wskazanie metod i terminów badani sprawozdania 

8. Wykaz wykonanych usług z okresu ostatnich dwóch lat wraz z podaniem danych badanych 

podmiotów 

9. Kserokopię dokumentów potwierdzających informację o posiadaniu ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej 

10. Projekt umowy 

Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 30.10.2020 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki. 



Oferty złożone po  upływie terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

Niespełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu będzie skutkowało 

niezakwalifikowaniem oferty do dalszego etapu postępowania. 

Pełnomocnik dokona otwarcia i weryfikacji ofert pod względem formalnym, w Warszawie do dnia 

04.11.2020 r. 

 

 

Pełnomocnik Wspólnika 


