
 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego 

 

GGKO-Zarządzanie Nieruchomościami Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod:00-807), Aleje Jerozolimskie 92, 
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na badanie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2022 obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 i rok obrotowy 2023 obejmujący okres od 01.01.2023 
do 31.12.2023 przeprowadzonego w siedzibie Spółki GGKO.  

Oferta powinna zawierać: 
1. Informacje i dokumenty o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych 

rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ważnej umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. 

2. Informacje i dokumenty potwierdzające doświadczenie oraz znajomość przez oferenta branży, w której działa 
GGKO-Zarządzanie Nieruchomościami Spółka z o.o. , w tym lista podmiotów, których sprawozdania 
finansowe były przedmiotem badania przez oferenta oraz rekomendacje od badanych podmiotów z okresu 
ostatnich 3 lat (w przypadku gdy firma audytorska działa na rynku krócej, przedstawienie rekomendacji 
biegłego rewidenta, który będzie badał sprawozdania Spółki). 

3. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 69-73 ustawy z dnia 11 
maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym(Dz. U. z 2017 r. poz. 
1089, z późn. zm.) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

4. Wynagrodzenie netto za badanie Sprawozdania finansowego GGKO-Zarządzanie Nieruchomościami Spółka  
z o.o. za rok obrotowy 2022 i rok 2023 oraz sporządzenie sprawozdań z badania (nie uzależnione od żadnych 
warunków oraz uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta). 

5. Wskazanie metod i terminów badania Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i 2023 wraz ze 
wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym oraz ostatecznym. Przy czym termin 
wykonania badania rocznego Sprawozdania finansowego i przedłożenia pisemnej opinii oraz raportu  
z wyników przeprowadzonego badania nie może być późniejszy niż 20 marca roku następującego po roku 
sprawozdawczym. 

6. Zobowiązanie do udziału biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu w spotkaniu informacyjnym  
z Zarządem Spółki GGKO w trakcie badania rocznego Sprawozdania finansowego, a także udziału na spotkaniu 
podsumowującym badanie Sprawozdania finansowego w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji 
(dopuszcza się możliwość telekonferencji). 

7. Dane o Spółce GGKO ze Sprawozdania finansowego za rok 2021:  

• Przychody z działalności podstawowej – 10.958.160,24 zł; 

• Suma Bilansowa – 3.262.019,80 zł; 

• Zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie w roku) – 86,42; 

• 100% udziałów w posiadaniu Miasta St. Warszawy. 
8. Badaniu podlegać będzie sprawozdanie jednostkowe oraz pakiet konsolidacyjny. 

Pisemne oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego pod adresem: Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa 
do dnia 10.11.2022 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na przeprowadzenie 
badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023”. Za datę złożenia ofert 
uważać się będzie datę jej wpływu do siedziby Spółki lub na adres email: kontakt@ggko.pl  

Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone do dnia 17 listopada 2022 roku. O wynikach oferenci zostaną poinformowani 
drogą mailową do dnia 21 listopada 2022 roku.  


