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O G Ł O S Z E N I E 

 

Rada Nadzorcza  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  Regionalne Wodociągi i Kanalizacja  z siedzibą                 

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 139 356 000,00 zł 

zaprasza firmy audytorskie  do składania pisemnych  ofert na przeprowadzenia badania: 

sprawozdań finansowych  Spółki za  lata  2018, 2019 sporządzonych według stanu na dzień   31 grudnia, 

każdego roku  oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań. 

Wymagany termin przeprowadzenia badania i przekazanie sprawozdania:      

• za rok 2018 -  do 31 marca 2019 ,      

• za rok 2019  - do 31 marca 2020,                                             

Zainteresowane firmy  proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 26 października 2018 

roku  do  godziny 1500   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 złożenia  oraz niespełniające wszystkich 

warunków określonych w zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. 

Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej i biegłego rewidenta  : 

1.  firma audytorska  przeprowadzi  badanie sprawozdań finansowych stosownie do postanowień : 

a) rozdziału 7  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U.  z 2018 r.,  poz. 

395 z późn. zm.) i wydanych  na jej podstawie przepisów  wykonawczych  oraz innych  

obowiązujących  przepisów prawa. 

b) rozdziału 6 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

o nadzorze publicznym. ( Dz. U. 2017r. poz. 1089),  

c) standardów badania, przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów  w Polsce. 

2. przeprowadzenie badania przez firmę audytorską nastąpi w siedzibie Spółki. 

3. w przypadku wystąpienia w trakcie badania uwag i spostrzeżeń, a także porad i zaleceń 

w zakresie rozwiazywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie 

badania – przekazanie ich w formie Listu do Zarządu oraz informowanie Rady Nadzorczej. 

4. udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników. 
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Oferta powinna zwierać: 

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

rewidentów, wpisie na listę firm audytorskich. 

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

wyrażenia bezstronnej  i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

3. Cenę netto + podatek VAT  za badanie poszczególnych sprawozdań finansowych oraz 

sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania. Cena winna obejmować wszystkie koszty  

ponoszone przez biegłego rewidenta związanie z przeprowadzonym badaniem. 

4. Określenie składu zespołu wykonującego badanie sprawozdania za rok 2018 z 

wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.  

5. Wskazanie harmonogramu , metod i terminów badania sprawozdania finansowego. 

6. Wykaz podmiotów badanych za lata 2015, 2016, 2017   z podaniem ich nazw , dodatkowe 

informacje wykazujące znajomość przez firmę audytorską  branży, w której działa Spółka. 

7. Dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu  

prowadzonej działalności. 

8. Zobowiązanie do udziału biegłego rewidenta  w posiedzeniach Rady Nadzorczej  oceniających 

sprawozdania finansowe. 

9. Zobowiązanie do udziału biegłego rewidenta w Zgromadzeniach Wspólników zatwierdzających 

sprawozdania finansowe. 

 

Kryteriami wyboru firmy audytorskiej będą:  

1. Cena. 

2. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem badania 

podmiotów komunalnych (wodociągowych). 

3. Akceptacja projektu umowy przedłożonej przez Spółkę. 

 

Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej  nastąpi w dniu  29 października 2018 roku   w siedzibie 

Spółki o godz. 16 00 . 

 

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  z  Głównym Księgowym  Tel. 

094 312 31-76. 

 

O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.  
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja 

Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rwik.pl lub korespondencyjnie: ul. Ustronie 

Miejskie 1, 78-200 Białogard; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 

związanym z przeprowadzeniem procedur związanych realizacją niniejszego postępowania na 

wybór wykonawcy usługi objętej zamówieniem; 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to 

niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane, chyba że obowiązujące przepisy 

prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania danych; 

6. posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania i ograniczenia przetwarzania – zgodnie z przepisami RODO; 

7. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie 

ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8. w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będzie wykonywane zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji, w tym profilowanie; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej); 

10. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże w celu udziału w 

niniejszym postępowaniu i późniejszej realizacji umowy – niezbędne. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia. 

 
 

 


