
 
Rada Nadzorcza Fabryki Broni „Łucznik” – Radom Spółka z o.o. 

26-617  Radom, ul. Grobickiego 23. 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań 

finansowych   Fabryki Broni „Łucznik” – Radom Spółka z o.o.                          

  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 r. wraz z dostarczeniem: 

- pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności jednostkowego sprawozdania 

finansowego Fabryki Broni „Łucznik” – Radom Spółka z o.o (w sześciu 

egzemplarzach), 

-  pisemnego raportu z przebiegu badania jednostkowego sprawozdania finansowego 

(w sześciu egzemplarzach), 

b) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Fabryki Broni „Łucznik” – 

Radom Spółka z o.o. za 2014 r. wraz z dostarczeniem: 

- pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego (w sześciu egzemplarzach), 

-  pisemnego raportu z przebiegu badania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego (w sześciu egzemplarzach). 

     c) Badanie prawidłowości rozliczenia dotacji PMG za rok 2014 wraz z dostarczeniem: 

- pisemnego raportu w zakresie prawidłowości obliczenia kosztów utrzymania mocy 

oraz prawidłowości wykorzystania dotacji 

 

2. Od biegłego rewidenta oczekujemy: 



a) gotowości do obecności na Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

zatwierdzającym sprawozdania finansowe za 2014 r. w celu złożenia stosownych 

wyjaśnień i informacji, 

b) gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu 

badania sprawozdań finansowych, 

c) posiadania ważnego poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do 

informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: poufne i wyżej; 

d) przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych  dla Zarządu Spółki 

listów  informujących o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki. 

e) współpracy biegłego rewidenta ze służbami księgowymi spółek nadrzędnych ( PGZ, 

PCO, PHO jak również z audytorami badającymi skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe grup (PGZ, PCO, PHO). 

3. Oferta powinna zawierać: 

a) informacje o Oferencie, 

b) cenę netto i brutto za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Fabryki Broni 

„Łucznik”- Radom  Sp. z o.o. za rok obrotowy 2014, sporządzenie dokumentów i 

przeprowadzenie prac określonych w pkt    1a i 2; 

c) cenę netto i brutto za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2014, sporządzenie dokumentów i przeprowadzenie prac określonych w pkt 1b 

i 2;  

d) cenę netto i brutto za badanie prawidłowości rozliczenia dotacji PMG za rok 2014, 

sporządzenie dokumentów i przeprowadzenie prac określonych w pkt 1c 

e) wystawione przez odbiorców referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte 

wykonywanie usług, 

f) określenie osób, z którymi można się bezpośrednio kontaktować w sprawie złożonej 

oferty, ich numery telefonów i adresy mailowe, 



g) projekt umowy. 

4. Termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportów: 

      a) w przypadku jednostkowego sprawozdania finansowego: do dnia 23 marca 2015 r. 

      b) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego: do dnia 23 marca 2015 r. 

      c ) w przypadku dotacji PMG do dnia 09.02.2015 r. 

 

5. Oferty należy przesłać do dnia 12.10.2014 r dna adres  Fabryki Broni „Łucznik”-Radom 

Sp. z o.o. ul Grobickiego 23, 26-617 Radom. Ofertę należy opatrzyć adnotacją:”Oferta na 

badanie sprawozdań finansowych Spółki” . Dopuszcza się składnie ofert drogą e-mailową na 

adres: zarzad@fabrykabroni.pl .       

6.  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od 

wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i 

finansowych. 

7.  O wynikach przeprowadzonego postępowania w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia, 

zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci. 

8. W razie pytań dotyczących oferty należy kontaktować się drogą e-mailową z Panem 

Markiem Wilczyńskim pod adresem: ksiegowosc1@fabrykabroni.pl lub telefonicznie po nr 

609 838 589. 
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