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OGŁOSZENIE 
 

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (dalej jako: „Spółka”)  
zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za okres  od dnia 
01-01-2017r. do dnia 31-12-2017r.  oraz od dnia 01-01-2018r. do dnia 31-12-2018r. 

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Usługa w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia  
01-01-2017r. do dnia 31-12-2017r. oraz za okres od dnia 01-01-2018r. do dnia  
31-12-2018r.  
Na badanie sprawozdania finansowego składa się badanie sprawozdania 
finansowego oraz ksiąg rachunkowych, na podstawie których sprawozdanie 
sporządzono. 

2. Sprawozdanie finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy  
o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) obejmuje: 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
b) bilans; 
c) rachunek zysków i strat; 
d) zestawienia zmian w kapitale własnym; 
e) rachunek przepływów pieniężnych; 
f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
3.Usługa obejmuje: 

a) badanie sprawozdania finansowego za okres od 01-01-2017r. do 31-12-2017r. 
oraz od 01-01-2018r. do dnia 31-12-2018r. i sporządzenie pisemnej opinii wraz  
z raportem z badania tego sprawozdania w ilości 7 egzemplarzy w wersji 
papierowej i dodatkowo 1 egzemplarza w wersji zabezpieczonej, zapisanego na 
nośniku elektronicznym;  

b) badanie sprawozdania finansowego prowadzone jest na tak dobranych próbach 
zapisów operacji gospodarczych i dowodów księgowych, by dokumentacja  
z badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym 
sprawozdaniu finansowym. 

  Dodatkowe informacje można uzyskać u: 
  Głównego Księgowego MPK w Radomiu Sp. z o.o. pod  nr tel. (48) 385 52 15, e-mail: 

wozniak@mpk.radom.pl 
 
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu do dnia 31 
marca 2018 roku ( dot. sprawozdania za okres 01-01-2017r. do 31.12.2017r.)  oraz do 
dnia  31 marca 2019 roku (dot. sprawozdania za okres 01-01-2018r. do 31-12-2018r.) 
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III. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 
1. Oferent musi wykazać się doświadczeniem w zakresie usługi badania sprawozdania 

finansowego poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał podobne 
usługi, przez co należy rozumieć, że w tym okresie dokonał minimum 5 badań 
sprawozdania finansowego  w  przedsiębiorstwach zatrudniających nie mniej niż 
400 pracowników  z podaniem nazw tych przedsiębiorstw i terminów wykonania 
usługi. 

2. Oferent będzie musiał pozostawać w gotowości do spotkań informacyjnych  
z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego. 
Koszty uczestnictwa w spotkaniach ponosi biegły rewident. 

 
IV. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W OFERCIE  
1. Aktualny dokument określający status prawny Oferenta tzn. odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2. Aktualny wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, 
3. Wpis oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, 
4. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia, zawierający w szczególności podanie ceny za wykonanie badania 
sprawozdania finansowego za okres od 01-01-2017r. do 31-12-2017r. oraz za 
okres 01-01-2018r. – 31-12-2018r. i sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem 
z badania tego sprawozdania.   

5. Wykaz wykonanych,  usług badania sprawozdania finansowego w  przedsiębior-
stwach zatrudniających nie mniej niż 400 pracowników z podaniem nazw tych 
przedsiębiorstw i terminów wykonania usługi. 

6. Kserokopię dokumentów potwierdzających informację o posiadaniu ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej.  

 
V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 
Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: 
 
 „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. oraz 2018r.”  
 
w sekretariacie Zarządu Spółki lub przesłać na adres Spółki w terminie do dnia  
26 października 2017 roku do godziny 1500. Za datę złożenia oferty uważa się datę  
i godzinę wpływu oferty do Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do 
ich składania nie podlegają rozpatrzeniu.  
 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium  
i jego znaczenie: CENA 100% 
 
 
 


