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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DF.393.ZO-17.2015 Rybnik, 04.08.2015 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego na badanie rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2015 (DZp.DF.393.ZO-17.2015) 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI FORMULARZA OFERTY NR 1 Z DNIA 04.08.2015 r. 

 

 

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie Formularza oferty, Dyrektor SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie § 8 

ust. 13 Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień (Załącznika do Zarządzenia Dyrektora 

nr 36/2015/ORG-FIN/8 z dnia 30.04.2015 r.), wyjaśnia co następuje: 
 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie podstawowych informacji dotyczących Państwa jednostki, 

celem przygotowania wyceny usługi badania sprawozdania finansowego. W załączeniu przesyłamy 

kartę informacyjną, która pozwoli nam na przygotowanie indywidualnej oferty cenowej. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne dane do sporządzenia oferty zamieszczone są na 

stronie internetowej Zamawiającego - www.psychiatria.com, w zakładce BIP. 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psychiatria.com/


KARTA INFORMACYJNA 
 
1. 

 
Nazwa firmy: 

 

 
2. 

 
Adres: 

 

3. E-mail:  

4. Badanie sprawozdania za rok  

5. Data przeprowadzenia ostatniego badania, 
za jaki okres było badanie? 

 

6. Jaka firma audytorska przeprowadziła 
badanie? 

 

7. Jaki rodzaj opinii wydano?  

8. Liczba zatrudnionych ogółem  

9. Suma bilansowa w tys. zł  

10. Aktywa trwałe w tys. zł   

11. Kapitały własne w tys. zł   

12. Przychody ze sprzedaży w tys. zł   

13. Przychody ogółem  w tys. zł   

14. Wynik finansowy netto w tys. zł  

15. Data sporządzenia sprawozdania 

finansowego 

 

16. Proponowany termin badania  

17. Czy badanie jest obowiązkowe?  

18. Czy badanie będzie obejmowało 
sprawozdanie skonsolidowane? * 

 

19. Czy Spółka posiada oddziały? **  

20. Konieczność udziału biegłego rewidenta 

w RN / WZ  

 

21. Osoba upoważniona do kontaktu, dane 

kontaktowe 

 

 
* W przypadku gdy badanie będzie obejmowało badanie sprawozdania skonsolidowanego prosimy podać dane grupy 
kapitałowej: 

 
Dane finansowe 

 
Kapitały własne 

 
Suma bilansowa 

Przychody ze 
sprzedaży 

Wynik finansowy 
netto 

Za rok  
poprzedni 

    

 

 Ile spółek objętych jest konsolidacją? 

 

 Która spółka jest jednostką dominującą? 

 

 Czy wszystkie spółki konsolidowane były objęte badaniem? 

 

 Jeśli nie – ile spółek było badanych? 

 

 Prognozowana data przedłożenia sprawozdania skonsolidowanego. 

 

 Oczekiwana data przedłożenia raportu z badania sprawozdania skonsolidowanego. 

 



** W przypadku gdy Spółka posiada oddziały prosimy odpowiedzieć na następujące pytania:. 

 Ilość oddziałów: 

 

 Lokalizacja oddziałów: 

 

 Czy oddziały sporządzają jednostkowe sprawozdania finansowe: 

 

 Czy oddziały rozliczają się samodzielnie z podatku dochodowego , VAT. 

 

 Czy oddziały stosują jednolity plan kont. 

 

 

 


