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SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWIcZ
I ódż. dnia 06.05 .2()ł) r.

W iw jajku / w ejśeieiii w życie usawy z dnia 2 I ulew, 201 r. o Sieci I adaw eiej I ukasiewicz (l)L( poz.
i ohowiazkieui prickaiania sprawozdania III insowtw spoinidionew i;i okres od dnia I stycznia J0l r.
do dnia 31 marea 24) I) r. tlo iiiiiitla \\Lhei\\Cel) dO spraw guodarki
.

Sieć Badawcza LUkASIEW ICZ Instytut Włókiennictwa
92—103 Lódź, nI. Brzezińska 5/15, tel. O-42 61631 Ol
za i” nisza
—

do skladania pisemnych ofert

l)rzeproint(lzenie badania sprawoz(Iania tinansow ego Instytutu
W lókiennictwa za okres 0l.0I.2019-3I.03.2019.
Iti

Te rui iii przekazania spraw uzdania z badania (10 dnia 12 Ii Iwa 2019 roku.
Oferta powin na zawierać:
• p tlstawow e iii Inrniaejc O O lereticie. \\ lilii O lonnie prowadzenia tlzial ilnosci.
dol ehezasow in
d sw iadezen u.
lit iNc iitrudn innych
hice I eli
flO\\
rew identów
;lnym
sk
ladzie
zespołu
prnM
Pr/ePr0\\ld/iiiet”0 badanie:
2. /a\\ iadc,en ic poiw icnhzaj nec w pis o hrcnia na I sIc urm aud turskich pww idzona przez krajowi” I(idę
Ii eI \ cli Rew i tleiitów
• kopie ohow azkow CC() tibeipiecicii t I )d1R)\%iediiIl I1O%Ci C\ \\i liej podmiotow uprawi innych do badan ii
spra\\( ydań li iiiii suw \ cli:
4. iświidczen je /arctw in olerenti jak i biec leo rew idetita iiiajaeego przepnn adzać badanie o te In ieniu
w ymocow liicz.iteyIioeŁ. O kt ir cli muw t w ar. 69—73 as awy z dnia I I tna a 20 I 7 r. o bicIych rew identach.
irinach audytorskich oraz nadzorze publicznym (1),. lb z 2017 r. poz. l0ś9 / pożn. zm.) oraz o nicisIllieiliLi
iiiiiycli zacnzeii dla cli niezależności:
5. ośw iadezen ie I(rill\ iud\ U irsk iej O w y/nie/in ii j iko kl Liezow”ew) liieilegn rewidenta osoby wpisanej do
rejestru hieclieh rew i tłeiitow w iw jaiku z lvii speln in iti przez nj waiLinkó\ określonych w art. —I ust.
2—5 ustawy o bieel\ eh rew identacli;
6. oświadczenie kluczowego Ii iegłew rewideiga o znajomości speey liki dzialan ii instytutów badaw cich.
z podan cm wykazu imisty WWw badawczy cli. w których przeprowadzał badanie W ostatnich S latach:
7. projekt ti iiiowy O badan je sprawozdania.
.

W projekcie umowy r101%inny znaleźć się iiastępujcc elementy:
w trunek dot\ eiae priepmwadzcniii metoda pełna badania przychodów ze spriedazy usltm badiw elo—
rozwojow\eh (l”KWi( I 72):
2. zapis o pono.zcn Li odp w j edzitI miosci e wi I iiej pucz linne aud torska za ewentualne szkody poniesione przez
l)ldanIjedIic)ąke w w niku ej działalności:

•

klauzula gw arantuj at;m w yznacien ic do przeprow adicn in badania hieglego rc\yidenta. który ma

like

dzi:ilamiia inst\ tutow badawczych. w tym zasady n zliczania rcidkow publicznych:
4. warunki plauiości uw zcledii ijaec ostatn ii nile w w ysokuści 30% p1 nina po zatwierdzeniu sprawozdan ja IWA!
Ministra Przedsiehiorczosci j lcchnolotij:
5. termin przekzania spnwozdania / badania do dnia 12 lipca 2019 r.
Oferty należy składać listonnie na adres: Sekretariat Dyrektora „Sieć Badawcza LUkASIEW ICZ
lnsytut Włókiennictwa w Ludzi”, ni. Brzeziński 5/15 lub osobiście iy terminie do dnia 14.05.2019 r.
(decyduje data wpJywu, a nie data wystanii przesyiką pocztową czy kurierską).
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