
Suwałki, 23 września 2021 roku 

 

 

                                                    

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania 

sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji w Suwałkach Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. gen. W. Sikorskiego 14, 

zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 217) 

oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.), zaprasza do złożenia 

pisemnej oferty na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 wraz ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania  

z badania.  

 

 

I. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na 

badanie sprawozdania finansowego PWiK w Suwałkach Sp. z o. o. za lata 2021 - 2022”, 

w nieprzekraczanym terminie do dnia 29.09.2021 r. do godz. 13:00.  

2. Oferty należy przesłać pocztą lub kurierem na adres Spółki lub złożyć w Sekretariacie PWiK  

w Suwałkach Sp. z o.o., ul. gen. W. Sikorskiego 14. Sekretariat jest czynny od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00.   

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

II. Podstawowe dane finansowe Spółki (dane wg stanu na dzień 31.12.2020 r.). 

1. Suma bilansowa: 129.298.890,10 PLN 

2. Przychody netto i zrównane z nimi: 29.337.795,37 PLN 

3. Zatrudnienie: 119,5 etatów. 

 

III. Warunki badania sprawozdań finansowych. 

1. Oczekiwany termin złożenia sprawozdania z badania: 

     - do dnia 23.03.2022 r. z badania roku obrotowego 2021, 

     - do dnia 23.03.2023 r. z badania roku obrotowego 2022. 

2. Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej (RN) 

po przedłożeniu sprawozdania z badania oraz na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

(ZZW) rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 

2022. Koszty uczestnictwa na ZZW i na posiedzeniu RN ponosi biegły rewident. 



3. Płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie 

sprawozdania z badania nastąpi w terminie 30 dni od przyjęcia przez Radę Nadzorczą 

wykonanego badania i wystawienia faktury odrębnie za każdy rok obrotowy.  

 

IV. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej. 

1. Nazwę i adres, formę prowadzonej działalności gospodarczej.  

2. Numer i datę wpisu do rejestru biegłych rewidentów i/lub na listę podmiotów uprawnionych 

do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych. 

3. Wykaz badanych sprawozdań finansowych w sektorze gospodarki komunalnej. 

4. Cenę oferty netto i brutto (łącznie za badanie sprawozdania za 2021 r. i 2022 r.) oraz  

w rozbiciu za badanie sprawozdania i sporządzenie sprawozdania z badania za rok obrotowy 

2021 i odrębnie za 2022 rok. 

5. Termin ważności oferty. 

6. Aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status 

prawny składającego ofertę. 

7. Kopie dokumentów załączone do oferty muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność  

z oryginałem”. 

 

V. Kryteria wyboru oferty. 

1. Przy wyborze oferty Rada Nadzorcza będzie kierowała się następującymi kryteriami: 

a) cena ofertowa – 80% (max. 80 pkt), 

b) doświadczenie w przeprowadzeniu badań sprawozdań finansowych w sektorze  

gospodarki komunalnej – 20% (max. 20 pkt, w tym: jedno przeprowadzone badanie – 1 

pkt; trzy przeprowadzone badania – 10 pkt; pięć przeprowadzonych badań – 15 pkt; 

siedem i więcej przeprowadzonych badań – 20 pkt). 

2. Ostateczna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych we wszystkich w/w 

kryteriach. 

 

VI. Klauzula informacyjna. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych w naszej firmie znajdują się na stronie: 

https://www.pwik.suwalki.pl/dla-kienta/ochrona-danych-osobowych 

 

VII. Kontakt: sekretariat@pwik.suwalki.pl. 

https://www.pwik.suwalki.pl/dla-kienta/ochrona-danych-osobowych
mailto:sekretariat@pwik.suwalki.pl

