Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie badania sprawozdania fi nansowego
za rok obrotowy 2022 i 2023

Zgodnie z art. 64 ust. I Ustawy o rachunkowoSci z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U.2021.217 tj.
z dnia 01.02.2021) z p6Zniejszymi zmianami oraz g 10 pkt. 1 lit. c Regulaminu Rady
Nadzorczej Sp6lki Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodoci4g6w i Kanalizacj i
w Bloniu Sp. z o. o. zaprasza do skladania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania
finansowego za rok 2022 i rok 2023 oraz sporzqdzenia pisemnego sprawozdania
z przeprowadzonego badania, z mo2liwoSci4 przedlu2enia na kolejne co najmniej dwuletnie
okresy (art.66 ust.5 ustawy o rachunkowo5ci).

l.

Pisemne, kompletne oferty, umieszczone w zamtnigtych kopertach z dopiskiem:

,,Oferta na badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociqgriw i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o. z^ rok 2022 i rok2023.", r,aleiry
skladad na formularzu ofertowym stanowiqcym zal4cznik nr 1 do zapytania oraz
kierowai na adres: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji w Bloniu
Sp. z o.o., 05-870 Blonie, ul. Towarowa 5, drog4 elektronicm4 na adres
mpwik@mpwik-blonie.pl lub osobiScie w siedzibie Sp6lki pok. I 19, od poniedzialku
do pi4tku w godzinach od 7:30 do 14:00.

2.

Termin skladania ofert uptywa dnia 25.08.2022 r. o godz. 14.00
Oferty zlo2one po tym terminie nie bqd4 rozpatrywane.

3.

W przypadku zlo2enia oferty drog4 elektronicn4 naleiry niezwlocmie dostarczyi
(przeslai) do siedziby Sp6lki oryginal oferty.

4.

Dostarczenie oferty drog4 elektroniczn4 przed uplywem terminu oke5lonego w pkt. 2
uznaje sig za skutecme.

5.

Sp6lka nie ponosi odpowiedzialno5ci za niedochowanie ww. terminu poprzez
&ialania lub zaniechania skladaj4cego ofertg lub podmiotu dzialaj4cego w jego
imieniu lub na jego rzecz celem zlo2enia oferty, w szczeg6lno5ci podmiot6w
Swiadcz4cych uslugi pocztowe lub kurierskie, w zwiqzku z tym jakiekolwiek
wymienione okolicznoSci nie mogq stanowii podstawy do i4dania przywr6cenia
terminu do zlo2enia ofefi lub jego przedluzenia. Za dalg zlo2enia oferty umaje sig
datg *plywu oferty do siedziby Sp6lki.

Oferta powinna zawierad w szczeg6lno5ci:
I

.

2.
3.

Informacje o oferencie i jego siedzibie oraz formie prowadzenia dzialalnoici oraz
o osobach wchodz4cych w sklad organu zarz4dzal4cego lub kierownictwa oferenta.
Informacjg o posiadaniu warinej umowy ubezpieczenia odpowiedzialno5ci cywitnej.
Informacje o wpisie na listq podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdari
finansowych oraz liczbie zatrudnionych biegtych rewident6w i wpisie tych os6b do
rej estru biegtych rewident6w.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Oiwiadczenie o spelnieniu przezbieglego rewidenta ustawowo okedlonych
warunk6w do wyraZenia bezstronnej i niezale2nej opinii o badanym sprawozdaniu
finansowym.
Ceng brutto (tj. wraz z podatkiem od towar6w i uslug) w zlotych za przeprowadzenie
badania stanowi4cego przedmiot oferty uwzglgdniaj4cq wszystlie koszty (osobowe
lub rzeczowe), jakie musi ponieS6 oferent celem przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego za rck 2022 i rok 2023 .
Okredlenie skladu zespolu przeprowa&aj4cego badanie, z wyszczegblnteniem os6b
posiadaj4cych uprawnienia bieglego rewidenta.
Wskazanie metod i harmonogram6w badania sprawozdari finansowych za I ata 2022

i2023.
Aktualny odpis z rejestru sqdowego lub innego wlaSciwego rejestru.
Wykaz badanych podmiot6w (nazwa i siedziba) w okresie ostatnich trzech lat,
ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem podmiot6w z branZy wodoci4gowej i/lub
kanalizacyj nej.

Informacje o Sprilce:

.

Sp6lka rozpoczgla dzialalnoS6 w dniu 01 .09.2001 r.
2. Sp6lka wg stanu na dzieri 11 .12.2021 r. zatrudniala 8l os6b.
3. Gl6wna dzialalnoSi Sp6lki to: odprowadzanie i oczyszczanie 6ciek6w, pob6r,
uzdatnianie i dostarczanie wody, pozostale uslugi zwi4zane z prowadzon4
dzialalnoSci4 g16wn4.
4. WielkoSci charakteryzuj4ce rok 2021 w tys. zl:
przychody nefio ze sprzed 4:17.814,00;
wynik finansowy: O 89a,00;
suma bilansowa: 44.838,00
5. Sprawozdanie nie bgdzie obejmowalo konsolidacji.
6. Jednostka nie posiada zobowiqzan objgtych ugod4 bankow4 oraz ukladem s4dowym.
7. Okes objgty sprawozdaniem finansowym to rok kalendarzowy 2022 i rok 2023.
8. Preferowana data badania wstgpnego obejmujqcego obserwacjg spis6w z natury,
sprawy organizacyjno - prawne: od 31.10.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz od 31.10.2023
r. do31.12.2023 r.
9. Preferowana data rozpoczgcia badania sprawozdania finansoweg o 01.02.2023 r.
oraz 01.02.2024 r.
10. Preferowana data zakoiczenia prac oraz przekazania sprawozdania z
przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego - 28.02.2023 r. oruz
28.02.2024 r.
I 1. Osoba do kontaktu - Barbara Wielog6rska Dyrektor ds. Ekonomicznych
i Administracyjnych Gl6wna Ksiggowa, tel. 221725-44-67 lub 698 610 723.
I

o
o
o

-

Dodatkowe informacje:
I.

Od bieglego rewidenta oczekujemy:

a.

przedlo2enia sprawozdania z badania w 3 egzemplarzach w jgzyku polskim w terminie
okreSlonym w pkt. 10,

b.

c.
d.

udzialu w posiedzeniu Rady Nadzorczej Sp6lki, na kt6rym omawiane
i opiniowane bgdzie w/w sprawozdalie w celu zloZenia stosownych wyjasnief
i informacji bez dodatkowego wynagrodzenia,
gotowoSci do spotkan informacyjnych z uprawnionymi przedstawicielami
Zamawiaj4cego przed i po zakoriczeniu badania sprawozdania finansowego do czasu
jego zatwierdzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia,
przekarywania do wiadomoSci uprawnionym przedstawicielom Zamawiaj4cego
sporzqdzonych (w formie tzw. Listu intencyjnego) informacj i o ewentualnych
problemach w systemie rachunkowo6ci Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodoci4g6w
i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o.

2.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone bgdzie na podstawie umowy
cywilnoprawnej, w kt6rej zawarte bgd4 odpowiednie postanowienia.
Zaplata za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nast4pi w ci4gu 14 dni od
skutecznego dostarczeria faktury do siedziby Sp6lki . Podstaw4 do wystawienia faktury
bgdzie protok6l przekazzniakompletnego sprawozdania Zamawiajqcemu podpisany przez
obie strony.

3. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub odst4pienia od
wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutk6w prawnych
i finansowych.
4.

Wyniki i wyb6r oferty zostanie ogloszony na stronie intemetowej pod adresem
www.mpwik-blonie.pl

Przewodni(?arY RadY
MPWIK w Bloniu SP.
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Zal4cznik nr I
do Zapytania ofertowego z dnia 20.07.2022

OFERTA
Pelna nazwa i adres siedziby podmiotu skladaj4cego ofertg:

MiejscowoSi

kod

nr....... wojew6dZwo:

ul.
e-mail:

tel

fax
Forma organizacyjno

-

prawna Wykonawcy:

NIP
REGON
Adres, na kt6ry Zarrawiaj4cy powinien przesylae ewentualn4 korespondencjg (ezeli inny niz
adres siedziby):

Miejscowo56

ul

kod
nr

wojew6dztwo

e-mail:

tel.

fax:
Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania:

Osoba wymaczona do kontakt6w z Zamatiaj4cym'.

lmig i nazwisko.
e-mail:
faks

tel.

OFERUJEMY:
l.Badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociqg6w

i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o. 2t 2022 rok
Calkowita cena realizacji zam6wienia:
cena

brutto

..............wtvmVAT23%

c(jna netto

Cena oferty brutto slownie

2 .Badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociqg6w

i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.o.

z

2023 rok

Calkowita cena realizacji zam6wienia:
cena brutto

w tymY AT

23%o

cona netto

Cena oferty brutto slownie

2. Skladaj4c niniejsze ofertg jako Wykonawca o5wiadczamy, 2e:
I

) Uwazamy sig zz ztxiqzanych niniej szq ofert4 przez okres 30 dni.

2) UryskaliSmy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania

i zloienia ofefi oraz

wykonania zam6wienia.

3. Zal4czniki do oferty, stanowi4ce jej integraln4 czg5d:

l)
2)
3)
4)
5)
(wpisa6 nazrvy odpowiednich zal4cmlk6w

-

je6li wykonawca takowe zal4cza)

Data
pieczg6 i podpis

