RADA NADZORCZA
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O. O.
75 – 724 KOSZALIN, ul. Komunalna 5
ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT
NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2018 i 2019
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata:
2018 oraz 2019 wraz ze sporządzeniem opinii i raportów biegłego rewidenta.
2. Termin wykonania zamówienia:
- za rok 2018 do 22 marca 2019 r.;
- za rok 2019 do 20 marca 2020 r.
3. Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w siedzibie Spółki pod adresem 75-724 Koszalin,
ul. Komunalna 5 w formie pisemnej w terminie do 9 listopada 2018 roku do godziny 10.00.
4. Złożona oferta powinna zawierać:
- kserokopię poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- świadczenie o spełnieniu warunków określonych w Art. 66 Ustawy o Rachunkowości;
- wykaz co najmniej trzech udokumentowanych przeprowadzonych badań sprawozdania finansowego
w spółkach kapitałowych o charakterze i złożoności porównywalnej do spółek wielobranżowych
komunalnych w okresie trzech lat przed datą złożenia oferty (kserokopie referencji);
- kserokopię ubezpieczenia OC poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ważną na
okres badania;
- cenę za wykonanie badania sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem opinii i raportów;
- projekt umowy;
- podanie terminu badania sprawozdania finansowego;
- doświadczenie w badaniu spółek komunalnych biegłego wskazanego do przeprowadzenia badania
bilansu w Spółce, poświadczone odpowiednimi referencjami, przynajmniej z trzech spółek
wielobranżowych komunalnych z ostatnich trzech lat.
5. Kryterium oceny ofert jest cena usługi (cena netto plus obowiązujący podatek VAT): 100 punktów.

RADA NADZORCZA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SWOBODNEGO WYBORU OFERTY ORAZ ODSTĄPIENIA
OD WYBORU OFERTY BEZ PODANIA PRZYCZYNY I PONOSZENIA JAKICHKOLWIEK SKUTKÓW
PRAWNYCH I FINANSOWYCH.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 94 348 44 50.

