Rada Nadzorcza Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie ul.11 Listopada 2
Zaprasza do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od
dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki wraz z pisemną opinią
i raportem.
Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki RPWiK” w terminie do dnia 24
września 2013 r., do godziny 15-tej, w siedzibie Zarządu Spółki w Zawierciu ul.11 Listopada 2
(kancelaria – parter budynku).
1. Badaniu podlegać będą dokumenty z następujących obszarów:
a) koszty ogólnego zarządu,
b) koszty sprzedaży,
c) pozostałe koszty i przychody operacyjne,
d) koszty i przychody finansowe,
e) zyski i straty nadzwyczajne,
f) rezerwy i odpisy aktualizujące,
g) umowy różnego rodzaju pośrednictwa.
2. Zasady przeprowadzenia badania określają przepisy ustawy o rachunkowości oraz inne
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
3. Biegły rewident sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe
Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową
i finansową, jak też wynik finansowy Spółki, którą przedłoży nie później niż do dnia 31.03.2014 r.
4. Biegły rewident powinien być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny
sprawozdania finansowego oraz, jeżeli będzie to konieczne, na Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień
i informacji.
5. Informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki, sporządzane w formie tzw. listów
intencyjnych, powinny być przekazane do wiadomości Rady Nadzorczej.
Oferta podmiotu ubiegającego się o zlecenie mu badania finansowego spółki powinna zawierać:
1. Informacje o referencie, w tym: formie prowadzenia działalności ,wpisie do rejestru biegłych
rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do
wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym
sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających
uprawnienia biegłego rewidenta,
5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
Dopuszcza się wspólne składanie ofert przez biegłych rewidentów prowadzących działalność
gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie
umowy regulującej ich współpracę.
Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi do dnia 30 września 2013 r. w siedzibie Spółki.
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Katarzyna Kręgiel, telefon 32 6722017,
Mail: katarzyna.kregiel@rpwikzawiercie.pl .
Informacje udzielane będą do dnia 16 września 2013 r.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania
ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych.

