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 finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2010 r.

            @   ^ ^ n<.t 2 nkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
  Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2_usi y          1592, z pozn. zm.),
  o samorza^dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.    , p
  w zwiazku z Uchwala Nr 27/IV/2011 Rady Powiatu ,w Sierpcu z dma

  26 stycznia 2011 r. w sprawie upowaznienia Zarzadu Powiatu w Sierpcu
  do wybom podmiotu uprawnionego do badania sprawozdama finansowego

  SP ZZOZ w Sierpcu za 2010 r. - uchwala sie, co nastepuje:
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  W celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego
  Publicznego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 rok
  dokonuje sie wybom nastepujacego podmiotu: .Eks{^t.^.^n_S^l^
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  wymiemonegopodpozycja...S.....wzalacznikunr 1 do "ww^^^

  w^erp'cu0 badanie zawiera z wybranym podmiotem ^^ SPZZOZ
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 Koszty badania sprawozdania, o ktotym mowa @ 1 ponosi SPZZOZ

 Wyni. badania ^ SPZZOZ w 1-p. p.ed^ Z^owi Powiatu

 Wykonanie uchwafy powierza si, Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu
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Zai^cznik nr 1
Do UCHWALY Nr 67./13/2011
ZARZADU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 lutego 2011 r.

WYKAZ UPRAWNIONYCH PODMIOTOW KTORE ZLOZYLY
OFERTY CENOWE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPZZOZ W SIERPCU ZA 2010
ROK.

1. Biuro Bieglego Rewidesita ,,Ekspertyza" w Gostyninie
     ul. Czapskiego 11A/27, 09-500 Gostynin
     Cena netto: 6.000 zl plus podatek VAT
     Przewidywany termin wykonania - do 31.03.2011 r.
     Dokladny termin realizacji i warunki fmansowe ewentualnego zlecenia
     zastana, uzgodnione niezwiocznie po potwierdzeniu zainteresowania
     niniejsz^oferta.
     Biegly rewident przewidziany do przeprowadzenia badania: Stanislawa
     Redlinska posiadajaca doswiadczenie w badaniu zakladow opieki
     zdrowotnej - bada takie podmioty od 2004 roku.

2. Biuro Badan Bilasssow i Ustug Finansowo-Ksiegowych
,,Ekspert" Sp. z o.o. Ciechaiiowie

      ul. Powstancow Warszawskich 12, 06-400 Ciechanow

      Cena netto: 6.800 zt plus podatek VAT
      Termin realizacji do 15.04.2011 r.
      Badanie byloby przeprowadzone w dwoch etapach: etap I - wstepne
      prace rewizyjne w okresie uzgodnionym z jednostka, etap II -
      ostateczne prace rewizyjne w terminie 14 dni po przedstawieniu
      do badania kompletnego sprawozdania finansowego.

3. Ekspert-Fin Biegli Rewidend Sp. z o.o. w Plocku
      ul. Kwiatka 41/1, 09-400 Plock.

      Cena netto: 6.000 z5 plus podatek VAT
      Termin wykonania badania, nie pozniej niz do 31.03o2011 r. a w razie
      gotowosci badanej jednostki moze ulec skroceniu do daty
      odpowiadajacej jednostce badanej.
      W ramach zawartej umowy swiadcza^ nieodplatnie konsultacje
      i doradztwo w zakresie przedmiotu ich dzialalnosci przez okres
      12 m-cy od daty zawarcia umowy.


