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Instytut Badań Edukacyjnych 
ul. Górczewska 8 

01-180 Warszawa 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego-PROFIT sp. z o.o. - audytor posiadający 

koncesję nr 250 wydaną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów - zgłasza swoją 

gotowość wzięcia udziału w konkursie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania 

finansowego. 

Na rynku audytorskim jesteśmy obecni od 1993 roku. Powierzone nam usługi 

wykonujemy dokładnie i szybko, starając się o miłą atmosferę współpracy. 

O wysokim poziomie naszych usług świadczy zarówno liczna grupa stałych 

zleceniodawców, jak też brak zastrzeżeń do naszych opracowań ze strony 

kontrahentów i organów kontroli (NIK, UKS i in.). Pragniemy podkreślić, że wysoki 

poziom naszych usług realizowany jest przy stosowaniu bardzo wyważonych cen, 

każdorazowo negocjowanych z przyszłym zleceniodawcą przy uwzględnieniu 

specyficznych potrzeb kontrahenta.  

Aby przygotować ofertę, musimy otrzymać od Państwa dodatkowe informacje. 

Prosimy zatem o wypełnienie dołączonej karty informacyjnej oraz przesyłanie jej 

pod nasz adres elektroniczny lub faksem. 

Po przeanalizowaniu danych zawartych w ww. karcie ocenimy pracochłonność 

usługi i w ofercie podamy jej cenę. Nadmieniamy, że nie będzie to kwota 

wygórowana. Wszelkie zapytania prosimy kierować pod nasz adres lub dzwoniąc 

pod numer telefonu (0.22) 848.60.42. 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

/-/Teresa Bednarek 
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KARTA INFORMACYJNA 

Znak z pisma 043-       /         18 

Nazwa firmy  

Adres z numerem kodu  

telefon  faks  

e-mail  NIP  

Forma prawna firmy  

Przedmiot działalności firmy  

Wyszczególnienie Rok 2016 Plan 2017 

Suma bilansowa  w tys. zł   

Wartość aktywów trwałych w tys. zł   

Wartość aktywów obrotowych w tys. zł   

Wielkość przychodów ogółem w tys. zł   

Wynik finansowy netto w tys. zł   

Liczba zatrudnionych osób   

Liczba lokali mieszkaniowych   

Liczba lokali użytkowych   

Liczba dostawców   

Liczba odbiorców   

Liczba dokumentów miesięcznie - w przybliżeniu   

Wyszczególnienie 

Tak Nie 

Proszę postawić krzyżyk w odpowiedniej 

kolumnie 

Czy rok ubiegły był objęty badaniem?   

Czy rachunkowość firmy jest prowadzona przez biuro 

rachunkowe? 
  

Telefon biura rachunkowego i nazwisko osoby 

prowadzącej księgi 
  

Data ostatniej kontroli podatkowej   

W jakim terminie ma być przeprowadzone badanie?   

Jaki okres ma być objęty badaniem?   

Cena za badanie sprawozdania finansowego za rok 

ubiegły 
  

*Prezes/Dyrektor              *(niepotrzebne skreślić)   

Główny Księgowy   

 

 


