
Rada Nadzorcza Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. 

z/s w Słotwinie nr KSR 0000307935 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu 

działając z upoważnienia  Zgromadzenia Wspólników  

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na „dobrowolne” badanie sprawozdania finansowego  

Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z/s w Słotwinie za 2012 rok w zakresie 

przedmiotowym zakreślonym w ustawie o rachunkowości i normach badania ustalonych przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów.  

 

           1. Oferent powinien: 

 a)  być zarządzany przez biegłego rewidenta (właściciel, członek zarządu), 

 b)  wyznaczyć biegłego rewidenta do badana sprawozdania finansowego Świdnickiego Gminnego 

     Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z /s w Słotwinie, 

 c)  posiadać wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,      

 d) złożyć oświadczenie o akceptacji umowy dot. badania i oceny sprawozdania finansowego    

      Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z /s w Słotwinie, 

 e) złożyć ofertę na formularzu ofertowym wraz  z wymaganymi załącznikami. 

 

Formularz ofertowy, wzór umowy jak w pkt. 1 e wraz z oświadczeniem o akceptacji umowy j. w. dostępne na 

stronie www.sgpk.pl   

 

            2. Oferty powinny zawierać: 

 a) podstawowe informacje o firmie, jej statusie prawnym, 

 b) proponowaną całkowitą cenę badania, 

 c) informacje o doświadczeniu oferenta w zakresie badania bilansu: 

  - informację o liczbie rewidentów zatrudnionych na umowę o pracę, 

  - informację o ilości przeprowadzonych badań bilansu w latach 2008-2010, 

  - informację o ilości przeprowadzonych badań bilansu w przedsiębiorstwach 

    komunalnych prowadzących działalność w zakresie dostarczania wody i    

   odbioru ścieków  w okresie 2008-2010, 

  - informację o długości okresu prowadzenia działalności w zakresie audytów 

    i badania bilansów, 

  - informację o odległości siedziby oferenta od siedziby zamawiającego. 

 

          3. Do oferty należy dołączyć: 

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

                doświadczenia członków zespołu, w tym biegłego rewidenta, 

             Zał. Nr 2 listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których oferent przeprowadził badanie 

               sprawozdań finansowych w latach 2008-2010, 

            Zał. Nr 3  listę 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, 

            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. 

 

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi 

załącznikami w kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania za 2012rok”,w nieprzekraczalnym 

terminie do 21 września 2012 roku do godz. 15
00

 na adres siedziby Spółki: 

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o. o.     Słotwina 36 ,    58-100 Świdnica 

 

http://www.sgpk.pl/


Wyboru wykonawcy przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Zgromadzenie 

Wspólników Spółki i zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez podania uzasadnienia. 

 

Słotwina 04.09.2012r. 

 

 

 

 

 

Załącznik do  zaproszenia  z dnia  04.09.2012r. 

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o.  

Siedziba: 58-100 Świdnica,   Słotwina 36 

Działalność podstawowa:  pobór, uzdatnianie wody i  odprowadzanie ścieków 

Spółka rozpoczęła działalność 01.07.2008roku, udziały w kapitale zakładowym spółki w całości objęła Gmina 

Świdnica , wysokość kapitału 3 053 600,00zł. 

Wielkości osiągnięte w 2011roku 

Przychody netto ze sprzedaży 5 219 tys. zł. 

Pozostałe przychody operacyjne   32  tys. zł 

Przychody finansowe  28  tys. zł 

Wynik finansowy 387 tys. zł 

Suma bilansowa 3 893 tys. zł 

Liczba zatrudnionych w 2011r 20 

 

                      

 

Dodatkowe informacje w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2012 rok można 

uzyskać od  Głównej Księgowej - Krystyny Granisz  tel.74 851 59 84 adres email :  sgpk@sgpk.pl  od dnia 

10.09.2012r. 


