Rada Nadzorcza

Wodociqgi i Kanalizacja
Sp. z o.ow Strzegomiu
ul. Wesoia 7, 58-150 Stzegom

OGLOSZENIE
Rada Nadzorcza Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzegomirl 58-150 Strzegom ul.
Wesola 7, zaptasza uprawnione podmioty do skladania pisernnych ofert na przeprowadzenie

badania oraz sporz4dzenie sprawozdania z badania roczrego sprawozdania finansowego
Wodoci4gi i Kanalizacja sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnodci4 w Strzegomiu za lata 2017
i 2018.

l.

Przedmiot zam6wienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Sp6lki za 2017 i
badania zgodnie
piSmie sprawozdania
2018r. oraz sporz4dzenie

na

z

2.

z obowiqzuj4cymi w tym zakesie przepisani prawa powszechnie obowiqzuj4cego, w
szczeg6lnosci Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegtych rewidentach, firmach
audl'torskich otaz nadzorze pubiicznym (Dz.U. poz' 1089) oraz Ustawy z dnia 29
v,rzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci (D2.U.2016 poz. 1047 z p6in- nr'-).
Od firmy audltorskiej (w tym kluczowego bieglego rewidenta) odpowiedzialnej za

1)

przeprowadzenie badania oczekujemy:
GotowoSci do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz

w

Zgromadzeniu

Wsp6lnik6w zatwterdziJ4cym sprawozdanie finansowe za ubiegly rok w celu zloZenia
stosownych wyjainieri i informacji. O terminach uczestnictwa firma audytorska (w
tym kluczowy biegly rewident) zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem. Koszty dotycz4ce uczestnictwa w posiedzeniach ponosi firma
audl'torska.

2)

Przekaz:ywaria do wiadomoSci Rady Nadzorczej sporz4dzonych dla Sp6tki informacji
o ewentualnych istotnych problemach w systemie rachunkowoSci Sp6lki.

3. Oferta powinna za.vu.leruA:
J) lnformacje o ofercie tj.:

o

Forma prawna prowadzonej dzialalnodci i aktualny odpis z wlaSciwego rejestru
lub CEIDG

e

3)

rejestru biegiych rewident6w, do kt6rego wpisany jest
kluczowy biegly rewident, o kt6rynn mowa w pkt.2
. Numer wpisu na listg firm audytorskich
. Dokument przedstawiai4cy doSwiadczenie w badaniu sprawozdari finansowych
( doSwiadczenie w branzy, w kt6rej dziala Spolka bqdzie dodatkowym atutem )
Ceng za badanie sprawozdania finansowego oraz spotz1dzenie na piSmie
sprawozdania z badania zgodnie z obowiqzuj4cymi w tym zakresie przepisami prawa
Cena musi uwzglgdniai wszystkie koszty zwi4zurc z prowadzonym badaniem. Cena
powinna byi podana i4cznie oraz oddzielnie za badane lata w kwocie netto i brufto.
Okeslenie skladu zespolu przeprowadzaj4cego badanie, w tym kluczowego biegiego

4)

rewidenta.
Terminy prac zwiTanych z badaniem sprawozdania finansowego oraz sporz4dzeniem

2)

5)

Aktualny odpis

z

sprawozdania z badania.
Projekt umowy zgodnej z przepisami prawa, w szczeg6lnosci Ustawy z dnia 1l maja
2017 r. o biegtych rewidentach, firmach audltorskich oraz nadzorze publicznym

(Dz.U. poz. 1089) oraz Ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowo6ci (Dz.U.

zp6in zm.).
6) Odpowiedzi na ewentualne pytania uzyskai moina telefonicznie
2016 poz. 1047

u

Gl6wnego

Ksiggowego Spotki Pani Teresy Keblesz telefon 74 8551 232 od poniedzialku do
pi4tku w godzinach 12.00 -14 .00.

4.
5.

6.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego orM
sporzqdzenia na piSmie sprawozdania z badanta zgodrie z obowiqzuj4cymi w tym
zakresie przepisami prawa do 31 marca 2018 r. i do 31 marca2Ol9 r.
Zainteresowani proszeni s4 o zlo2enie pisemnych ofert w zabezpieczonych kopertach
z dopiskiem ,, OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA
ROK 2017 I 2018", w terminie do dnia 20 listopada 201'1r. do godziny i2.00 pod
adresem: Rada Nadzorcza Wodoci4gi i Kanalizacja Sp. z o-o. 58-150 Strzegom ui.
Wesola 7. Za datg zloimna oferty uwa2a sig datg wptywu oferty do siedziby Sp6lki.
Oferty zlozone po terminie nie podlegaj4 rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert nast4pi na najbli2szym posiedzeniu Rady Nadzorczej po terminie
okreSlonym daq przyj mowania ofert.

Rada Nadzorcza za,strzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedhrZenia terminu
bez podania przyczyr'y i ponoszenia
skladania ofert oraz odst4pienia od wyboru

ofefi

iakichkolwiek skutk6w prawnych i finansowych.
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