Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 6
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.za rok
obrotowy 2021 i 2022
1. Badanie obejmuje następujące czynności:
1. Biegły rewident sporządzi pisemne sprawozdania z badania, zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich.
2. Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do obecności na Zgromadzeniach Wspólników,
rozpatrujących sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2021 i 2022, o których terminie powiadomiony
będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniach
Wspólników, rozpatrujących sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2021 i 2022 ponosi biegły
rewident.
3. Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na dwóch posiedzeniach Rady Nadzorczej po
przedłożeniu sprawozdań z badania. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej
ponosi biegły rewident.
4. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla
Zarządu (w formie tzw. Listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
2. Oferta biegłego rewidenta winna zawierać w szczególności:
1. Informacje, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z
podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań
finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta: aktualny odpis z rejestru, kserokopię zaświadczenia o
wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
4. Cenę brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) w złotych za przeprowadzenie badania
stanowiącego przedmiot oferty uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe), jakie musi
ponieść oferent celem przeprowadzenia badania poszczególnych sprawozdań za rok 2021 i rok 2022.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy, w tym proponowanej ceny.
3. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów
prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum
na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
4. Niezbędne informacje na temat Spółki znajdują się na stronie internetowej www.mzo.pl i KRS.
5. Oferty należy składać w terminie do dnia 03 września 2021 r., do godz. 15.00., pocztą lub przesyłką kurierską na
adres: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, bądź złożyć
osobiście w sekretariacie Spółki lub w formie mailowej na adres: sekretariat@mzo.pl. Oferta składana pocztą lub
przesyłką kurierską jest uważana za złożoną w terminie, jeżeli przesyłka zostanie doręczona i odebrana do dnia i
godziny wskazanych w zdaniu poprzednim.
6. Kryteriami oceny ofert będą:
1. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych,
2. doświadczenie i posiadanie potencjału technicznego do potwierdzenia wiarygodności danych
finansowych generowanych z systemów informatycznych,
3. cena brutto za przeprowadzenie badania sprawozdań za rok 2021 i rok 2022.
7. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

