
Badanie bilansu 2018 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strachocinie  

zaprasza firmy audytorskie  

do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2018, 

stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(t.j. Dz.U. 2018 poz.395 ze zmianami ).  

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Strachocin 39, 57-550 Stronie Śląskie za 

rok obrotowy 2018. Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz złożenia 

sprawozdania z badania - do 26 kwietnia 2019 r.  

2. Dokumentację z przeprowadzonego badania należy przekazać w trzech egzemplarzach 

w formie: 

- opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego: 

 - raportu z badania sprawozdania finansowego. 

3. Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie lub przesłanie ofert w 

terminie do dnia 31-10-2018 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie 

sprawozdania finansowego za 2018 r.”. Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. Strachocin 39, 57-550 Stronie Śląskie.  Za datę złożenia oferty 

uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki. 

4. Badaniu podlegać będą: sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe i dokumenty 

źródłowe w zakresie zapewniającym biegłemu rewidentowi obiektywną ocenę sytuacji 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego ZWiK. 

5. Oferta powinna zawierać: 
a. Informację o oferencie, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych. 

b. Udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek 

prawa handlowego, w tym potwierdzenie doświadczeń w badaniu spółek 

komunalnych. 

c. Proponowany harmonogram prac. 

d. Cenę netto i brutto za wykonanie usługi (badanie sprawozdania finansowego, 

sporządzenie raportu, opinii i inne wydatki związane z badaniem). 

e. Projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego. 

f. Wartość sumy gwarantowanej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

g. Aktualny odpis z właściwego rejestru. 

h. Określenie składu zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób 

posiadających uprawnienia biegłego rewidenta. 

6. Płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po 

przekazaniu dla Zarządu Spółki opinii i raportu z badania, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia poprawnie wystawionej faktury. 

7. Wybór oferty: 

a. Oferty, które nie będą spełniały wymogów określonych w punkcie 5 

niniejszych warunków nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny.   

b. Nie później niż do 9 listopada 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki dokona 

wyboru oferty.  

c. Do wybranego podmiotu zostanie wysłana informacja o wyborze.  

d. Umowa na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Strachocinie za rok 2018 zostanie zawarta między 

wybranym Oferentem a Zamawiającym w terminie do 30-11-2018 r.  



e. Decydującym kryterium wyboru po spełnieniu wszystkich warunków 

określonych w pkt. 5, będzie cena netto oferty.  

f. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym 

powyżej zostaną zwrócone Oferentom.  

g. Dokumenty mogą zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela 

Oferenta.  

8. Dodatkowe informacje: 

a. Przychody netto ze sprzedaży za rok obrotowy 2017 - 2 053 913,51 zł 

b. Wynik finansowy netto za 2017 r. - 100 277,88 zł 

c. Kapitał własny na dzień 31-12-2017 r. - 1 615 861,96 zł 

d. Suma bilansowa za rok obrotowy 2017 - 2 967 415,97 zł 

e. Liczba zatrudnionych - 20 osób 

f. Przedmiot działalności podstawowej: 

 - rozprowadzanie wody 

  - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

g. Wszelkich informacji dotyczących zaproszenia do składania ofert udziela 

główny księgowy ZWiK Sp. z o.o. w Strachocinie - tel. 74 811 54 64. 

Informacji można zasięgnąć również bezpośrednio w siedzibie spółki a także 

poprzez kontakt na pocztę elektroniczną zwik@stronie.pl 

 

 

 

       Prezes Zarządu 

       Krzysztof Irzyński 


