
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa       
Usług Komunalnych w Kolnie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolnie 
za rok obrotowy 2021 i 2022 

Rada Nadzorcza  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 
z siedzibą w Kolnie  przy ul. Kolejowej 4 A, 18-500 Kolno 

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego  
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania. 
 

I. Warunki przeprowadzenia badania: 

   1/ uczestnictwo biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej po złożeniu sprawozdania  
       z badania sprawozdania finansowego, 

   2/ uczestnictwo biegłego rewidenta na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
       zatwierdzającym sprawozdanie finansowe,  

   3/ przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów 
       do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki, 

   4/ planowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 – 17 

       marca 2022r., złożenie sprawozdania z badania za rok obrotowy 2021  - do 24 marca 2022 r. 
   5/ planowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 – 16 

       marca 2023r., złożenie sprawozdania z badania za rok obrotowy 2022 - do 23 marca 2023 r.  
Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na 

badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z 

o.o. za 2021 i 2022r.” w sekretariacie Zarządu Spółki lub przesłać na adres Spółki w 
terminie do dnia 29 października 2021 r. do godziny 14.00. Za datę złożenia oferty uważa 

się datę i godzinę wpływu oferty do Spółki. 
   

II. Obligatoryjne elementy oferty: 

 Informacje o oferencie w zakresie: 
         a/ formy prowadzonej działalności, 

         b/ aktualnego wpisu do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, 

         c/ wpisu oferenta na listę firm audytorskich z podaniem numeru i daty wpisu, 
         d/ liczby zatrudnionych biegłych rewidentów.  

     2.  Udokumentowanie statusu prawnego oferenta poprzez załączenie do oferty: 
          a/ aktualnego odpisu z rejestru biegłych rewidentów, 

          b/ zaświadczenia o wpisie na listę firm audytorskich, 

          c/ umowy konsorcjum, o ile taka została zawarta.   
     3.  Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do 

          wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.     
     4.  Określenie ceny netto za badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie pisemnego 

          sprawozdania z badania za rok obrotowy 2021 i za rok obrotowy 2022. 

     5.  Wskazanie metod i harmonogramu badania sprawozdania finansowego. 
     6.  Opis doświadczenia zawodowego wraz z listą referencyjną jednostek, w których oferent  

          przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych.  
     7.  Oświadczenie biegłego rewidenta o zobowiązaniu się uczestnictwa na Zwyczajnym lub 

          Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe oraz na 
          posiedzeniach Rady Nadzorczej.  

III. Kryteriami oceny ofert będą: cena oraz doświadczenie biegłego w wykonywaniu badań 

     sprawozdań finansowych, w tym spółek o profilu usługowym. 
IV. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi   

     najpóźniej do dnia 19 listopada 2021 r. w siedzibie Spółki. 
V.  Oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. 

VI. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru  

     oferty, bez podawania przyczyny i poniesienia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych i 
     finansowych. 

          Rada Nadzorcza  


