Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez
Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu,
do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych

Szydłowiec, dn. 20-09- 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu,
ul. Wschodnia 11, ogłasza zapytanie na złożenie oferty dotyczącej przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.

I.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Szydłowcu zaprasza uprawnione
podmioty do złożenia oferty w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Spółki za 2017 rok wraz z pisemną opinią i raportem biegłego
rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno
przedstawia sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność
Spółki.

II.

Miejsce wykonania zamówienia:
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu,
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec

III.

Termin wykonania badania:
1. Wstępnego zakończenie badania do dnia: 30 stycznia 2018r.
2. Ostateczne zakończenie badania oraz przekazania sprawozdania z badania do
dnia: 15 marca 2018r.

IV.

Warunki udziału w postępowaniu:
Oferta powinna zawierać:
1. Aktualny dokument potwierdzający status prawny oferenta (np. odpis z KRS,
zaświadczenie

o

wpisie

do

ewidencji

działalności

gospodarczej).

2. Poświadczenie Krajowej Izby Biegłych rewidentów o wpisie na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

3. Informacje o oferencie wraz z krótką charakterystykę działalności oferenta.
4.Potwierdzenie doświadczenia w badaniu podmiotów - listy referencyjne
pochodzące od co najmniej 2 kontrahentów.

V.

Opis sposobu przygotowania i składania ofert:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej i powinna zawierać:
•

Nazwę i adres oferenta.

•

Cenę brutto.

•

Termin ważności oferty (min. 60 dni).

•

Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w
rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy.

•

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia: 5 października 2017 do godz.
14.00 w siedzibie Spółki:
Rada Nadzorcza Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Szydłowcu
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
"Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016".
Nie otwierać przed dniem: 5 października 2017r. Godz. 14.00
VI.

Kryterium wyboru ofert:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria wagowe:

Lp. Kryteria oceny

Waga procentowa

1.

100 %

VII.

Cena

Inne postanowienia i informacje:
1.Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U z 2015r.,poz. 2164
z późniejszymi zmianami).
2.Postępowanie

jest

prowadzone

zgodnie

z

postanowieniami

Regulaminu

udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro realizowanych
przez Spółkę "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Szydłowcu, do których nie
mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienie zaproszenia
bez podania uzasadnienia.
4.
VIII.

Zamawiający

nie

dopuszcza

składania

ofert

częściowych.

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą:
1. Elżbieta Musiałek – Główny Księgowy Spółki tel. 48 617-04-26

