
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 685/2005 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.12.2005 r.  

 
Ogłoszenie 

o naborze ofert na badanie 
Sprawozdań finansowych za 2005 r. 

 
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza nabór ofert na usługę badania sprawozdań finansowych  
za 2005 r., samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński 
jest organem założycielskim: 

- SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5.     
  (ilość prac. 104 etatów, przychód-7.938.909,00 zł, suma bilansowa – 2.398.706,00  zł) 
- SPZZOZ w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 21.  
   (ilość prac. 4, przychód-562,06 zł, suma bilansowa – 9.036.664,78 zł) 

Termin wykonania usługi do dnia 3 marca 2006 r.  
 
Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu, powinny legitymować się aktualnym 
uprawnieniem oraz znajdować się na „Liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych”, „Liście biegłych rewidentów wpisanych na listę podmiotów uprawnionych  
do badania sprawozdań finansowych” stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do Uchwały 
Krajowej Rady Biegłych i Rewidentów z dnia 6 września 2005 r. (M.P. z dnia nr 63, poz. 870). 
Biegły rewident winien spełniać warunki zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U.  Nr 76 poz.694 z późn. zm.). 
Oferty powinny zawierać: 

- Formularz oferty cenowej, wypełniony zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1  
do ogłoszenia  

- Uprawnienie do badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta 
- Zakres badania 
- Oc. 

Zamawiający dokonując wyboru wykonawcy, będzie się kierował najniższą ceną zaoferowaną 
na każdy zakład opieki zdrowotnej.  
 
Pisemne oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Biegły rewident”, należy złożyć w kancelarii 
zamawiającego do dnia 20 stycznia 2005 roku do godz. 1530, osobiście lub przesłać pocztą na adres: 
 

Starostwo Powiatowe 
ul. Sprzymierzonych 4 

74-100 Gryfino 
 
Szczegółowych informacji udziela koordynator ochrony zdrowia p. Jarosław Witeńko tel.(091) 
4162450 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00.  
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zm.) 


