
               Poddębice, dnia 23.01.2019 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wykonanie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa  

Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  za rok 2018 
 
 
Zamawiający:  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
tel. 43 678-43-66  
http://mpwik-poddebice.pl 
 
1. Przedmiot zamówienia (opis)  
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca badanie sprawozdania finansowego za rok 2018              
w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. oraz sporządzenia 
pisemnej opinii wraz z raportem. 
 
2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres zadań)  
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów                                 
i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem obejmującego 
okres 12 miesięcy, kończących się na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 
roku o rachunkowości (Dz.U. 2018, poz. 395) . 
 
3.   Warunki usługi  
1) badanie sprawozdania finansowego powinno zostać przeprowadzone na podstawie powszechnie 
akceptowanych standardów, zgodnie z zasadami sztuki z uwzględnieniem obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa w szczególności: ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 
(Dz.U. 2018, poz. 395), ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 
2009 r. nr 77 poz. 649 z późn. zm.),  
2) zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom.  
 
4.   Warunki podmiotowe  
O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się uprawnieni do badania sprawozdań 
finansowych oferenci, którzy posiadają doświadczenie biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań 
finansowych podmiotów, w tym spółek komunalnych wraz z podaniem listy podmiotów badanych 
przez oferenta w ciągu pięciu ostatnich lat. 
Niespełnienie przez oferenta warunków podmiotowych spowoduje formalne odrzucenie oferty bez 
dokonywania jej merytorycznej oceny.  
 
5.   Termin wykonania zamówienia  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 kwietnia 2019 r. 
1) termin badania: 01.03.2019 r. – 31.03.2019 r.  
2) ostateczny termin otrzymania raportu: 14.04.2019 r. 
 
6.   Opis sposobu przygotowania oferty  
Na ofertę składa się: formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy zawierające deklarację wykonania 
przedmiotu zamówienia na warunkach i w terminie określonym w „zapytaniu ofertowym”, parafowany 
projekt umowy oraz lista podmiotów badanych przez oferenta w ciągu pięciu ostatnich lat. Ponadto 
oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i posiadać datę jej sporządzenia. Oferta powinna być 
czytelnie podpisana przez oferenta i zawierać adres lub siedzibę, numer NIP, numer telefonu oraz                        
nr faksu lub e-mail oferenta.  

http://mpwik-poddebice.pl/


7.   Miejsce i termin składania ofert  
1) oferta powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona 
osobiście na adres: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice, pok. nr 6 z koniecznie umieszczonym na kopercie 
oznaczeniem: ”Wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2018 – Oferta”,  
2) oferty należy składać do dnia 30.01.2019 r. do godz. 12.00 w pok. 6  
3) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,  
4) oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, 
5) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert.  
6) zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://mpwik-poddebice.pl w zakładce „przetargi”.  
 
8.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do Oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę oraz podana do wiadomości w siedzibie zamawiającego i zamieszczona na 
stronie internetowej pod adresem http://mpwik-poddebice.pl w zakładce „przetargi”. 
 
9.   Informacje dodatkowe  
Wszelkich informacji na temat zapytania ofertowego oraz opisu przedmiotu zamówienia udzielają:  
1. w sprawach merytorycznych Beata Kubicka tel. 43 678-43-66 
2. w sprawach proceduralnych Włodzimierz Szymański tel. 43-678-43-66 
 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania 
przyczyny. 
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