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Rada Nadzorcza Polskiego Radia – S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Niepodległości 77/85 
zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na usługę o wartości nie 
przekraczającej 14.000 EURO przeliczonego na złote wg kursu określonego w 
przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759, ze zm.) na 
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie łącznego sprawozdania finansowego Spółki  
Polskie Radio S.A. za 2013 r. wraz z wydaniem raportu i pisemnej opinii z badania oraz 
badanie sprawozdań finansowych oddziałów Spółki w Poznaniu i Solcu Kujawskim  a 
także centrali w Warszawie. Badania prowadzone będą w siedzibach Oddziałów i w 
centrali, metodą wyrywkową, obejmującą jak najszerszy zakres działalności spółki.   

II. Od biegłego rewidenta Polskie Radio – S.A. oczekuje: 

1. objęcia badaniem zakresu zagadnień w sposób zapewniający wyrażenie bezstronnej i 
niezależnej opinii w zakresie badanego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem 
przyjętej w Spółce polityki rachunkowości, udziału w części inwentaryzacji Spółki a 
także dokonanie kontroli zobowiązań podatkowych, 

2. gotowości do obecności (o ile to będzie konieczne) na zwyczajnym lub nadzwyczajnym 
walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok badany w celu 
złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy 
finansowe Spółki. 

3. udziału w co najmniej trzech posiedzeniach Rady Nadzorczej tj., przed rozpoczęciem 
badania, po badaniu wstępnym oraz po przedłożeniu opinii i raportu z badania 
sprawozdania finansowego, a w miarę potrzeb również w trakcie badania. 

4. udziału w posiedzeniach Zarządu w zakresie omawiania badanego sprawozdania. 

5. przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki 
(w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie 
rachunkowości Spółki lub jej funkcjonowaniu.  

III. Biegły rewident ubiegający się o realizację usługi określonej pkt I. powinien wykazać się 
doświadczeniem w badaniu podmiotów (minimum 5, w tym 3 z branży mediów) o sumie 
bilansowej nie mniejszej niż 250 mln zł i przychodach ogółem nie mniejszych niż 250 mln 
zł. Oba warunki powinny być spełnione łącznie. 

IV. Oferta powinna zawierać: 

1. Informacje o wykonawcy, tj.: 

a) forma prowadzonej działalności i aktualny odpis z właściwego rejestru,  
b) aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów, do którego wpisany jest oferent, 
c) poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie wykonawcy jako 

uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań 
finansowych, 

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu 
w podatkach oraz właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, 

e) potwierdzenie wniesienia abonamentu radiowo-telewizyjnego za ostatni rok lub 
oświadczenie o prawie do zwolnienia, 

f) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilno-prawnej w zakresie prowadzonej 
działalności na sumę gwarantowaną nie niższą niż 400 tys euro wraz z 



 2

potwierdzeniem dokonania zapłaty, 
g) informację o liczbie biegłych rewidentów pełniących funkcję w organach podmiotu – 

wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, 

h) dokumenty przedstawiające: doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych i  
doświadczenie w badaniu spółek z branży mediów wraz z potwierdzeniem 
wykonania usług z należytą starannością, oraz pozycję audytora na rynku, z 
uwzględnieniem warunku określonego w pkt III. 

2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków 
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

3. Cenę w PLN za badanie łącznego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie 
pisemnej opinii i raportu o badanym sprawozdaniu finansowym, oraz za badanie 
sprawozdań cząstkowych i wydanie pisemnych informacji o wynikach tych badań.  

4.  Określenie składu zespołu  przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób 
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, z określeniem ich kwalifikacji 
zawodowych i doświadczenia, w tym doświadczenia w badaniu spółek z branży 
mediów  

IV. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii 
i raportów: 

1. Badanie wstępne obejmujące weryfikację ksiąg za okres od 1.01.2013 - 30.09.2013 - 
w terminie:  4-15 listopada 2013 

2. Badanie ostateczne Oddziałów - w terminie 10-14 lutego 2014 

3. Badanie ostateczne centrali w Warszawie w terminie  24 luty -7 marca 2014 

4. Badanie ostateczne łącznego sprawozdania finansowego Spółki  14-18 marca 2014 

5. Wydanie raportu i opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki do 27 marca 
2014 roku. 

V. Określa się następujące kryteria wyboru biegłego rewidenta: 
1. cena oferty  
2. skład, kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu wykonującego 

zlecenie 
3. doświadczenie w badaniu spółek z branży mediów (telewizja, prasa, radio)  
4. doświadczenie w badaniu podmiotów o sumie bilansowej nie mniejszej niż 250 mln zł 

i przychodach ogółem nie mniejszych niż 250 mln zł. 
VI. Dodatkowych informacji można uzyskać kontaktując się z Panią Agnieszką Golec e-mail: 

agnieszka.golec@polskieradio.pl lub tel. (022) 645 95 08 do dnia 10 września do godz. 
14:00. 

VII. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnej oferty w siedzibie Polskiego Radia – S.A. 
Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie, w sekretariacie Rady Nadzorczej (pok. 220, 
II piętro stary budynek), w zabezpieczonej kopercie i oznaczonej „OFERTA NA 
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLSKIEGO RADIA - S.A. za 2013 r.” 
w terminie do dnia 16 września 2013 roku do godz. 15:00.   

VIII. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają 
rozpatrzeniu. 

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2013 roku  w siedzibie Polskiego Radia – S.A. o 
godz. 17:00. 
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X. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą oceniane. 

XI.  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia 
od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych 
i finansowych. 


