Załacznik do uchwały nr 18/2021 RN MPWiK Sp. zo.o.
Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Skarżysku – Kamiennej
wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach
X wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000033618, posiadającej NIP 6630002280

Zaprasza
uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
oraz sporządzenie sprawozdania z badania biegłego rewidenta za poszczególne lata.
Wymagany termin przeprowadzenia badania do 31.03.2022 r. za rok 2021 oraz 31.03.2023 r.
za rok 2022. Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do 7 października
2021 r. do godziny 14°° w siedzibie Spółki.
Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z adnotacją:
,,Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i 2022’’.
Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
Od biegłego rewidenta oczekujemy:
1. Gotowości do obecności 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.
2. Przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości
Spółki.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności potwierdzonej aktualnym
odpisem z właściwego rejestru, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdania finansowego, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych
rewidentów, dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w tym
listę badanych podmiotów.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 69-73 ustawy z dnia
11.05.2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym do wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Cenę (netto/brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego
sprawozdania z badania za poszczególne lata, sporządzonego zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych
rewidentach i Krajowymi Standardami Badania, uwzględniające wszystkie koszty, jakie musi ponieść
oferent.
4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
.
Jeden oferent może złożyć jedną ofertę.
Otwarcie ofert przez Komisję powołaną przez Radę Nadzorczą nastąpi 8 października 2021 r. o godzinie 08:00
w siedzibie Spółki. Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpi do 22 października 2021 r.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużania terminu wyboru biegłego
rewidenta oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w siedzibie Spółki lub
telefonicznie 41 253 22 73 (Główny Księgowy).

