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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT 

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z 

siedzibą w Bukowcu, przy ul. Robotniczej 6, 58-533 Mysłakowice zaprasza Państwa firmę do 

złożenia oferty cenowej na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok, dostarczenie Zamawiającemu pisemnej opinii 

wraz z raportem o prawidłowości i rzetelności przedstawiania w sprawozdaniu sytuacji majątkowej 

i finansowej Spółki. Ponadto od biegłego rewidenta badającego sprawozdanie wymaga się 

uczestnictwa w spotkaniu z Radą Nadzorczą po zakończeniu badania. 

 

2. Podstawowe dane o Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

 właściciel Spółki – 100% udziałów w posiadaniu Związku Gmin Karkonoskich, 

 zatrudnienie – 82 osoby, 

 przewidywane przychody Spółki za 2014 rok – ok. 11 000 000,00 zł (słownie złotych: 

jedenaście milionów), 

 przewidywana suma bilansowa na koniec 2014 roku – ok. 3 000 000,00 zł (słownie złotych: 

trzy miliony), 

 Spółka została powołana Uchwałą Nr 89/XXI/13 Zgromadzenia Związku Gmin 

Karkonoskich w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 

grudnia 2013 roku oraz aktem notarialnym Repertorium A numer 2293/2013 z dnia 16 

grudnia 2013 roku, 

 Badany rok obrotowy obejmuje okres od grudnia 2013 roku (moment utworzenia Spółki) do 

dnia 31 grudnia 2014 roku. 

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 

ust. 3 ustawy o rachunkowości. 

3. Podstawowa działalność: 

 Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 

 Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 
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 Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 

 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 

 Demontaż wyrobów zużytych, 

 Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 

 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarka odpadami, 

 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. 

 

4. Warunki udziału w zamówieniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które mają uprawnienia do badania 

sprawozdań finansowych. Osoba wyznaczona do badania winna posiadać uprawnienia biegłego 

rewidenta i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. 

 

5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

zamówieniu: 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci dostarczą: 

 Poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 

 Odpis z rejestru biegłych rewidentów, do którego jest wpisana osoba 

przeprowadzająca badane sprawozdania Spółki, 

 Odpis z KRS, bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

6. Oferta powinna zawierać: 

 Cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

 Nazwisko i imię osoby dokonującej badania sprawozdania, 

 Termin rozpoczęcia badania, 

 Doświadczenie osoby badającej, z wyszczególnieniem przeprowadzonych badań, 

 Dokumenty, o których mowa w punkcie 6 niniejszego zaproszenia, tj: 

1) Aktualny odpis właściwego rejestru, 

2) Aktualny odpis  z rejestru biegłych rewidentów, do którego wpisany jest biegły 

rewident badający sprawozdanie, 

3) Poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie wykonawcy na listę 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 

 

7. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć: 

 Za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 
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Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Bukowiec, ul. Robotnicza 6 

58-533 Mysłakowice, 

 Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kcgo@karkonosze.eu 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2014 r., o godzinie 12:00. 

Termin otwarcia ofert – 26 listopada 2014 r, o godzinie 12:05. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty bez 

podania przyczyn. 

 

Łączę wyrazy szacunku 

Mieczysław Lewandowicz 

Prezes Zarządu 
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