
 

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 30 października 2020 r. 
 

RADA NADZORCZA  
Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja Jana Pawła II 45 
Tel. 41 26-35-066 

KRS: Nr 0000813230                 NIP: 661-23-78-862                  REGON:  384849031 
zaprasza podmioty uprawnione,  

o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich  
oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415) 

do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki  
za okres dwóch kolejnych lat, tj. za rok obrotowy trwający od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. oraz za rok obrotowy 2021 

  
 
Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych przez MZK Sp. z o.o. za okres dwóch kolejnych 
lat, tj. za rok obrotowy trwający od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. i za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2021 r. do dnia 
31.12.2021 r., oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań.  
 

1. Oferty na przeprowadzenie badania należy składać w siedzibie Spółki lub przesyłać na adres Spółki w kopercie z adnotacją „Oferta na 
badanie rocznych sprawozdań finansowych MZK Sp. z o.o.” bądź elektronicznie na adres sekretariat@mzkostrowiec.pl, umieszczając  
w tytule wiadomości adnotację „Oferta na badanie rocznych sprawozdań finansowych MZK Sp. z o.o.” do dnia 9 listopada 2020 roku  
do godziny 11:00 (liczy się data i godzina wpływu oferty do Spółki).  

 

2. Oferty złożone po upływie terminu do ich składania oraz nie spełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu  
nie podlegają rozpatrzeniu. 

 

3. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:  
a) Biegły Rewident będzie zobowiązany (o ile będzie to konieczne) do obecności na posiedzeniach organu opiniującego (Rady Nadzorczej) 

oraz posiedzeniach organu zatwierdzającego (Zgromadzenie Wspólników) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od dnia 
03.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. oraz za rok obrotowy 2021, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. O terminach 
posiedzeń biegły rewident zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszt uczestnictwa w posiedzeniach 
ponosi Biegły Rewident. 

b) Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego: 
 Za rok obrotowy trwający od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.: do 23 kwietnia 2021 r. 
 Za rok obrotowy 2021: do 22 kwietnia 2022 r. 

 
4. Oferta biegłego rewidenta musi spełniać następujące warunki, w tym w szczególności musi zawierać:  

a) informację o oferencie, w tym: forma prowadzenia działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru, poświadczenie KIBR  
o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacja o liczbie zatrudnionych biegłych 
rewidentów,  

b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii 
o badanym sprawozdaniu finansowym, 

c) cenę łączną za przeprowadzenie badań oraz sporządzenie sprawozdań z tych badań, uwzględniającą wszelkie koszty związane  
z przeprowadzeniem badania, w tym koszty podróży i pobytu biegłych rewidentów, oraz warunki płatności, 

d) wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich dwóch lat wraz z informacją czy oferent posiada znajomość branży, w której działa 
MZK Sp. z o.o., 

e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, 
f) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. 
 

5. Informacje o Spółce:  
Spółka nie przekazuje informacji poprzez wypełnianie ankiet potencjalnych oferentów.  
 

6. Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi w siedzibie Spółki do dnia 13 listopada 2020 roku. 
 

7. Kryteriami oceny ofert będą: 
a)  cena, 
b)  doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży przewozu osób, 
c)  ilość osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta w zespole przeprowadzającym badanie. 

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty 
bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

 


