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Nr postępowania 07/14

Racibórz, dnia 17.10.2014r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro.
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)
1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10
NIP 639-00-01-529 REGON 272347774
Telefon 032 415-35-77, fax 032 419-07-17
Adres str. Internetowej: www.pk-raciborz.pl
e- mail : sekretariat@pk-raciborz.pl

zaprasza do składania ofert na:
„PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2014”
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania finansowego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu za rok 2014.
Oferta powinna zawierać:
- cenę oraz termin wykonania usługi,
- opis metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego.
Wymagania dotyczące wykonania zadania:
- do wykonania zadania wymagane są uprawnienia do badania sprawozdań
finansowych i spełnienia kryteriów prowadzonej działalności, określonej w art. 47
Ustawy z dn. 07.05.2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz.U.2009, Nr 77, poz.649 z późn. zm.),
3. Termin realizacji zamówienia : do 25.03.2015r.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i zapewniający bezstronność i niezależność
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.
Do wykonania zadania wymagana jest wiedza, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w
zakresie zagadnień dotyczących badań sprawozdań finansowych, oraz dysponowanie
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dodatkowo
następujących dokumentów:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
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rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i spełnienia
kryteriów prowadzonej działalności, określonej w art. 47 Ustawy z dn.
07.05.2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009, Nr
77, poz.649),
oświadczenie oferenta, oraz kluczowego biegłego rewidenta o spełnieniu
ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o
sprawozdaniu finansowym,
dokumenty poświadczające doświadczenie w przedmiocie zamówienia (w tym
potwierdzenia należytego wykonania usługi badania sprawozdania finansowego w
sektorze gospodarki komunalnej) oraz informacja o liczbie zatrudnionych biegłych
rewidentów,
dokument potwierdzający posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia prowadzenia
działalności,

6. Kryteria oceny ofert : cena
7. Oferty należy składać w :
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10,
sekretariat pok. Nr 7
8. Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej : Nazwa i
adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, Napis „Zapytanie ofertowe nr 07/14 oraz
nazwa przedmiotu zamówienia„
9. Termin składania ofert upływa dnia : 14.11.2014 r. o godzinie : 11:30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.11.2014 r. o godzinie : 12:00 w
Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o, 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10, pok. Nr 11
10. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni
11. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Alicja Grygiel, tel.: 032/ 415 35 77 wew. 151
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez podania
przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.
13. Pozostałe informacje : www.pk-raciborz.pl

Zatwierdził :
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Emanuel Longin Wons
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