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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

w  postępowaniu na badanie sprawozdania finansowego w trybie zapytania o cenę 
 

 

Rada Nadzorcza PWiK Spółka z  o.o. w Garwolinie zaprasza firmy 

audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki  za 

rok obrotowy 2019 i 2020. 

Przedmiot zamówienia: 

1. Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta  ustawowego badania 

sprawozdań finansowych PWiK Sp. z o.o. sporządzonych zgodnie z : 

- Ustawą z dnia 29 września  1994 roku o rachunkowości  (Dz.U. z 2016r 

poz. 1047 ze zm.), 

- Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych 

Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów nr 2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie 

krajowych standardów badania  oraz nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018r 

w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu („KSB"),  

- stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych 

rewidentach" - Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.).  

2. Termin realizacji zamówienia: 15.03.2020r i 15.03.2021r. 

3. Biegły w złożonej ofercie powinien przedstawić łączne wynagrodzenie z 

tytułu przeprowadzenia sprawozdań finansowych  PWiK Sp. z o.o. oraz 

szczegółowe wynagrodzenie za rok 2019 i rok 2020. Wynagrodzenie 

winno być podane w kwotach netto i brutto. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3 obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5. Pozostałe warunki formalno- prawne ubiegania się o udzielenie 

zamówienia: 

- Informacja o wpisie na listę podmiotów uprawnionych, 

- aktualny wydruk z KRS lub CEIDG, 

- Kopia polisy ubezpieczeniowej  OC na kwotę co najmniej 100.000 EURO, 

- Proponowany wzór umowy, 

6. Pisemne oferty należy składać do dnia 27.08.2019r do godziny 12.00 na 

adres:  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul: Polna 77    08-400 Garwolin 



tel/fax:  /25/ 6843863 e-mail: biuro@pwikgarwolin.pl 

z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”  

nie otwierać do 27.08.2019r do godz.15.00. 

7. Do niniejszego ogłoszenia oraz odpowiedzi nie stosuje się przepisów o 

zamówieniach publicznych. Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą 

w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Rada Nadzorcza Spółki 

zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od 

wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków 

prawnych i finansowych. 

8. W sprawach formalno prawnych można się kontaktować z Główną Księgową 

P. Jolantą Paczek tel. /25/ 6843210 wew. 35. 

mailto:biuro@pwikgarwolin.pl

