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FORMULARZ OFERTOWY 

do Konkursu Ofert na przeprowadzanie badań rocznych sprawozdań finansowych i rocznego 
pakietu konsolidacyjnego oraz przeglądów śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych 

i pakietów konsolidacyjnych za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca danego roku 
obrotowego Spółki M.W. TRADE S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

na lata 2019 i 2020 z opcją przedłużenia na lata 2021-2023 
 
 

INFORMACJE PODSTAWOWE O OFERENCIE 

1 Nazwa Firmy Audytorskiej:  

2 Adres siedziby:  

3 Adres do korespondencji (o ile inny niż adres siedziby):  

4 NIP:  

5 Osoba upoważniona do kontaktu:  

6 Adres e-mail do kontaktu:  

7 Nr telefonu do kontaktu:  

8 Od ilu lat prowadzona jest działalność:  

 
 

SKŁAD ZESPOŁU DEDYKOWANEGO DO WSPÓŁPRACY WRAZ Z INFORMACJĄ O  
ZDOBYTYM DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM  

(ze szczególnym uwzględnieniem w branży instytucji finansowych oraz spółek notowanych na GPW w Warszawie)  

1 Czy Zespół wykonujący badanie/przegląd sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych posiada doświadczenie: 

 a. w badaniu sprawozdań finansowych instytucji finansowych? TAK/NIE* 

 b. w badaniu spółek notowanych na GPW w Warszawie? TAK/NIE* 

 c. w obszarze zarządzania ryzykiem (w szczególności finansowym i 
kredytowym), kontroli wewnętrznej, Corporate Governance i 
społecznej odpowiedzialności biznesu? 

TAK/NIE* 

2 Imię, nazwisko, stanowisko, nr licencji:  

3 Imię, nazwisko, stanowisko, nr licencji:  

4 Imię, nazwisko, stanowisko, nr licencji:  

5 Liczba obsługiwanych klientów w ramach badań sprawozdań finansowych  

6 Liczba obsługiwanych spółek z sektora instytucji finansowych  

7 Liczba obsługiwanych spółek publicznych notowanych na GPW  

8 Czy przeciwko firmie audytorskiej czy kluczowemu biegłemu rewidentowi prowadzone jest 
postępowanie dyscyplinarne, administracyjne lub inne mogące wpłynąć na realizację umowy? 

TAK/NIE* 

*skreślić niewłaściwą odpowiedź 

**podsumowanie najważniejszych kompetencji i doświadczeń pod kątem niniejszego Zapytania ofertowego 

 
 

MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG 

 

WARUNKI CENOWE na rok 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Cena netto łącznie w PLN       

2 Składowe ceny netto w PLN oraz 
termin płatności:  

     

 a. przegląd śródrocznego 
skróconego sprawozdania 
finansowego za okres 6 
miesięcy kończący się 30 
czerwca danego roku 

     

 b. badanie rocznego 
sprawozdania finansowego 
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______________________________________________ 
Podpis osób upoważnionych oraz pieczęć firmowa 

 c. pozostały zakres prac zgodnie 
ze Specyfikacją 

     

3 Ewentualne dodatkowe koszty:      


