
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo  

Komunalne Sp. z  o. o.  

 Słotwina 36  

  58-100 Świdnica 

 

OFERTA  

Jako odpowiedź na zaproszenie do złożenia oferty na „badanie 

sprawozdania finansowego Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z 

o. o. z/s w Słotwinie  za rok 2012” 

 

INFORMACJE  O   OFERENCIE   CZĘŚĆ   A 

 

 

Dane podstawowe: 

 nazwa,  

adres,  

tel.,  

e-mail, 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie oferty 

 

 

  

Status prawny firmy 

 

 

 

 

 

 
INFORMACJE  O  OFERENCIE  CZĘŚĆ  B 

1.  

Całkowita cena usługi ( zawierająca koszty 

delegacji i noclegów) 

 

 

2. 

 

Liczba biegłych rewidentów  

zatrudnionych na umowę o pracę * 

 
 

 

 

* proszę wpisać tak w odpowiednią rubrykę 

( 2.1 – 2.6) 

5 lub więcej  biegłych 

rewidentów 

2.1 

4 biegłych rewidentów 2.2 

3 biegłych rewidentów 2.3 

2 biegłych rewidentów 2.4 

1biegły rewident 2.5 

firma nie zatrudnia 

biegłych rewidentów na 

umowę o pracę 

2.6 

3a. 

 

Ilość podmiotów, w których 

przeprowadzone zostało badanie bilansu w 

latach 2008 – 2010* 

 
*proszę podać ilość w odpowiednim przedziale  

100 i więcej  firm 3a.1 

od 50 do 99 3a.2 

49 lub mniej  3a.3 

3b. Ilość przedsiębiorstw komunalnych 

prowadzących działalność w zakresie 

dostarczania wody i odbioru ścieków , w 

których przeprowadzone zostało badanie 

bilansu w latach 2008- 2010* 

 

powyżej 3 3b.1 

2 lub3 3b.2 

1 3b.2 

Oferent nie przeprowadził 3b.4 



 

 

 

 
* proszę wpisać tak w odpowiednią rubrykę  

badania przedsiębiorstwa 

komunalnego 

prowadzącego działalność 

w podanym  zakresie 

4. Podmiot prowadzi działalność na rynku 

audytów od:* 

 
* proszę wpisać tak w odpowiednią rubrykę 

1995 lub dłużej  
od 1996 do2000  
od 2001do2005  
od 2006 lub krócej  

5. Odległość siedziby oferenta od siedziby 

spółki* 

 
* Proszę podać ilość kilometrów w odpowiednim 

przedziale (najkrótszą drogą, zgodnie z zasadami 

ruch drogowego). 

do 100 km  
101 - 150  
powyżej 150 km  

Oferta jest wiążąca przez 30 dni. 

Miejscowość, data: ……………………………………….. 

 

 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy:………………………………………… 

 

 

Pieczęć firmowa: ……………………………………………………… 

Załączniki: 

Zał. Nr 1 Skład zespołu wyznaczonego do badania bilansu zamawiającego wraz z opisem doświadczenia 

członków zespołu, w tym biegłego rewidenta,  

 

Zał. Nr 2 Lista referencyjna podmiotów gospodarczych, w których oferent przeprowadził badanie 

sprawozdań finansowych w latach 2008 - 2010, 

 

Zał. Nr 3 Lista referencyjną przedsiębiorstw komunalnych prowadzących działalność z zakresu dostarczania 

wody i odbioru ścieków, w których oferent przeprowadził badania w latach 2008 – 2010, 

 

Zał. Nr 4 Harmonogram obejmujący zakres i terminy prac związanych z badaniem,  

 

Zał. Nr 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy na badanie sprawozdania finansowego Świdnickiego 

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o z/s w Słotwinie  (wzór umowy zamieszczony 

na stronie www). 

 

Zał. Nr 6  Aktualny KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem), 

 

Zał. Nr 7 Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.  

 


