Rada Nadzorcza
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko – Babice” Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 36, 05 – 082 Stare Babice
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

1. Informacje o podmiocie:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kutrzeby 36, 05 – 082 Stare Babice,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
– Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000127401, NIP: 118 – 146 – 21 – 52.

2. Przedmiot zamówienia:
Badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania o tym, czy sprawozdanie
finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie
i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

3. Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie
sprawozdania finansowego” w terminie do dnia 10 października 2018 r. do godz. 16:00, pocztą na adres: Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. lub osobiście w sekretariacie Spółki. Za datę złożenia oferty
uważa się datę wpływu oferty do Spółki. Oferty złożone po upływie ww. terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Od biegłego rewidenta oczekujemy:





przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki wraz z przekazaniem sprawozdania z badania
do dnia 20 maja 2019 roku,
doświadczenia w badaniu przedsiębiorstw komunalnych – zwłaszcza z branży wodociągowo –
kanalizacyjnej,
wykonania badania osobiście przez biegłego rewidenta, a w przypadku pomocy asystentów – pod nadzorem
i w obecności biegłego,
przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki informacji o problemach
w systemie rachunkowości Spółki.

5. Oferta winna zawierać:
a) informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
b)
c)
d)
e)

wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (z załączeniem dokumentów
potwierdzających powyższe fakty – w potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopiach),
cenę netto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania,
określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających
uprawnienia biegłego rewidenta,
informację o doświadczeniu oferenta oraz biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu
przeprowadzającego badanie w badaniu sprawozdań spółek,
informację o doświadczeniu oferenta oraz biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu
przeprowadzającego badanie w badaniu sprawozdań podmiotów o podobnym przedmiocie działalności,

f) oświadczenie o spełnianiu przez oferenta oraz biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu

przeprowadzającego badanie ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
g) harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego.

6. Oferty nie zawierające którejkolwiek informacji lub dokumentu wymienionych w pkt 5 nie podlegają rozpatrzeniu.
7. Kryteriami oceny ofert będą doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w tym w branży, w której działa
spółka, cena, termin i nakład pracy planowany na badanie sprawozdania.

8. Wybór biegłego rewidenta nastąpi w dniu 29 października 2018 r.
9. Dodatkowe informacje zainteresowani oferenci mogą uzyskać u Głównego Księgowego pod numerem telefonu
22/722 – 90 – 08.

10. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru biegłego rewidenta, przedłużenia terminu składania
ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

11. O wyniku wyboru Rada Nadzorcza poinformuje tylko tego oferenta, którego oferta została wybrana.

