
Badanie bilansu za rok 2018 i 2019 

I. Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, na wykonanie 
badania sprawozdania finansowego za rok 2017, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku Nr 76, poz. 694. ze zmianami ). Badaniem objęty zostanie Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kasztanowa 1 58-160 Świebodzice            
( zwana w dalszym ciągu Zamawiającym ) za rok obrotowy 2018 (od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.) i 2019 (od 
01.01.2019r. do 31.12.2019r.) 

1. Zamawiającemu należy przekazać w trzech egzemplarzach dokumentację z przeprowadzonego badania w formie: 
1) opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego; 2) raportu z badania sprawozdania finansowego.  

2. Opis podmiotu sporządzającego badane sprawozdanie finansowe: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kasztanowa 1 58-160 Świebodzice 
Dane na dzień 31 grudnia 2017 r: zatrudnienie 61 osób; przychody 11,9 mln zł; suma bilansowa 26,5 mln zł  

3. Zastrzeżenia dodatkowe: 
- badanie musi zostać wykonane nie później niż do dnia 31.03.2019 
- firma dokonująca badania sprawozdania finansowego, po jego wykonaniu, winna dokonać omówienia sporządzonej 
dokumentacji na posiedzeniu Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o.  

II. OPIS WYMAGAŃ PRZY SKŁADANIU OFERTY 

1. Oferty składać mogą podmioty posiadające: 
1) uprawnienia do wykonywania badania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości. (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku Nr 76, poz. 694) 2) posiadają polisę ubezpieczenia od ryzyka 
zawodowego 3) doświadczenie w przeprowadzeniu badań sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego z 
branży komunalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku Nr 
76, poz. 694 ze zmianami).  

2. Oferta musi zawierać: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 
2) określenie oferenta, adres oferenta; 
3) określenie wynagrodzenia netto i brutto wykonania usługi ; 
4) określenie terminu wykonania usługi 
5) określenie terminu zapłaty za wykonanie przedmiotowego badania;                                                                             
6) oświadczenie, iż oferent: a) posiada uprawnienia do wykonywania badania zgodnie z ustawą z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku Nr 76, poz. 694), potwierdzone stosownymi dokumentami ( 
kserokopia przynajmniej jednej licencji biegłego rewidenta który będzie brał udział w badaniu bilansu); b) spełnia 
warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w trakcie badania sprawozdania finansowego, o których mowa 
w art. 66 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku Nr 76, poz. 
694); c) posiada doświadczenie w przeprowadzeniu badania sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego z 
branży komunalnej (należy załączyć wykaz badanych spółek prawa handlowego ) d) posiada aktualne ubezpieczenie 
od ryzyka zawodowego ( kserokopia polisy OC ) 

3. Miejsce i termin składania oferty 
1) Oferty należy składać pisemnie w zamkniętej kopercie, oznakowanej w sposób następujący: "Oferta na badanie 
bilansu ZWiK Sp. z o.o. Świebodzice za rok 2018 i 2019". 2) Oferty należy składać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. ul. 
Kasztanowa 1 58-160 Świebodzice ( sekretariat ) do dnia 15 października 2018 roku do godziny 10.00 

III. WYBÓR OFERT 

1. Oferty, które nie będą spełniały wymogów określonych w punkcie II. niniejszych warunków nie będą brane pod 
uwagę przy dokonywaniu oceny.   

2. Nie później niż do dnia 25 października 2018 roku, Rada Nadzorcza Zamawiającego dokona wyboru oferty.  
3. Do wybranego podmiotu zostanie wysłana informacje o wyborze. 4. Umowa na badanie sprawozdania finansowego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach na rok 2018 i 2019 zostanie zawarta między wybranym 
Oferentem a Zamawiającym w terminie 7 dni od daty wyboru Oferenta.  

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wszelkich informacji dotyczących zaproszenia do składania ofert udziela Główny Księgowy Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach oraz Kierownik Działu Technicznego -tel./fax. 074-6606693 . Informacji można 
zasięgnąć również bezpośrednio w siedzibie spółki a także poprzez kontakt na pocztę elektroniczną 
sekretariat@zwik.swiebodzice.pl  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. 3. Wszystkie oferty otrzymane przez 
Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte. 4. Dokumenty mogą zostać 
przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 
przedstawiciela Oferenta.  

 


