
Rada Nadzorcza Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                        

w Białogardzie  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053791  posiadającą Numer Identyfikacji 

Podatkowej 672-000-62-06 z kapitałem zakładowym w wysokości 136 593 500 zł zaprasza uprawnione 

podmioty do składania pisemnych  ofert na przeprowadzenia badania: 

1) sprawozdań finansowych  Spółki za  lata  2014, 2015, 2016 sporządzonych według stanu                                 

na dzień  31 grudnia , każdego roku  oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego 

rewidenta o tym, czy sprawozdania  finansowe są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają  

sytuację majątkową   i finansową , jak też wyniki finansowe Spółki . 

2)  rocznych sprawozdań  Zarządu z działalności Spółki i  sporządzenie pisemnych  opinii z badania   

        sprawozdań pod względem zgodności ze stanem faktycznym. 

Wymagany termin przeprowadzenia badania;      

• za rok 2014  do 31 marca 2015 ,      

• za rok 2015  do 31 marca 2016,                                             

•  za rok 2016 do 31 marca 2017. 

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia  15 października 2014 

roku do  godziny 15 – tej  w siedzibie Spółki :  78-200 Białogard    ul. Ustronie Miejskie 1. 

Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie 

sprawozdań  finansowych  spółki RWiK w Białogardzie spółka z o.o.   Nie otwierać – do dyspozycji Rady 

Nadzorczej”. 

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające wszystkich warunków 

określonych w zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. 

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta: 

1. Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych stosownie do postanowień: 

a) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U z 2013 roku poz. 330,  

z późn. zm)  

b) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w 

Polsce. 

2. Ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez 3 kolejne lata. 

Oferta powinna zwierać: 

1. Informację o oferencie, w tym: formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych 

rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdań finansowych. 

2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

3. Cenę za badanie poszczególnych sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnej opinii  

o badanych  sprawozdaniach  finansowych  wraz z raportem z badań tych  sprawozdań. 

4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania za rok 2014  

z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.  

5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego. 

6. Wykaz podmiotów badanych za lata 2011,  2012,  2013  z podaniem ich nazw, 



7. Dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu  

prowadzonej działalności, 

8. Zobowiązanie do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej  oceniających sprawozdania finansowe,  

9. Zobowiązanie do udziału w Zgromadzeniach Wspólników zatwierdzających sprawozdania finansowe,  

 

 

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi w dniu  28 października 2014 roku   w siedzibie Spółki. 

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty , przedłużenia terminu składania 

ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków 

prawnych i finansowych.  

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Spółce, warunków i oczekiwań wobec biegłego rewidenta 

można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 – tej z Głównym Księgowym 

Tel. 094 312 31-76. 

 

O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.  

 

 

 


