
Rada Nadzorcza 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

„WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, tel. (44)  633 83 08, fax (44) 633 83 06 

 
 zaprasza  

 
uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania 

 sprawozdania finansowego spółki za rok 2010 r. w pełnym zakresie stosownie                
do przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz.U. z 2002r.        

Nr 76, poz. 694 ze zm.). 
oraz  

sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest 
prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik  

finansowy Spółki. 
 

 
Termin i miejsce składania ofert. 
 
1. Oferty naleŜy składać do dnia 25 sierpnia 2010 r. do godziny 14 00  bezpośrednio      

w Kancelarii  siedziby Spółki - pokój 100 lub przesłać na adres   Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji „ WOD.-KAN.” Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny 
Kowalskiej 9. 

2. Oferty naleŜy składać w zaklejonych kopertach z adnotacja: „Rada Nadzorcza-Bilans 
2010”. 

 
Termin przeprowadzenia badania: 
1 Badanie wstępne – do 10 grudnia 2010 r.  
2 Badanie ostateczne  wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania sprawozdania 

finansowego i przedstawienie go na posiedzeniu Rady Nadzorczej do dnia  23 lutego 
2011 r.  

 
Oferta powinna zawierać: 
1 Informacje o oferencie, tj.: 
 -  forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru, 

-  aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów, 
 -  poświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych  do badania sprawozdania    
   finansowego z  podaniem numeru i daty wpisu, 
-  określenie składu zespołu  przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób  
    posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, 
-  kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, 
-  wykaz badanych Spółek w okresie ostatnich 3 lat  

2 Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych 
warunków do wyraŜania bezstronnej i niezaleŜnej opinii o badanym sprawozdaniu 
finansowym. 

3 Wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem 
wstępnym oraz ostatecznym. 

4 Projekt umowy. 



5 Cenę za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnej opinii o badanym 
sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania oraz udział         
w posiedzeniach Rady Nadzorczej. 

 
Biegły rewident będzie zobowiązany do:  
1 Obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej w celu złoŜenia wyjaśnień i informacji , 
2 Przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji sporządzanych dla 

Zarządu o przebiegu badania i ewentualnych problemach.. 
 

Pozostałe informacje: 
1 ZłoŜone oferty zostaną otwarte przez Radę nadzorczą w dniu 25 sierpnia 2010 r. 
2 Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 30 września 2010r. 
3 Kryteriami ofert będą: 

- proponowane wynagrodzenie, 
- znajomość branŜy wodociągowo-kanalizacyjnej, 
- znajomość zagadnień inwestycyjnych finansowanych  z Funduszu Spójności                
  w okresie programowania 2007 – 2013 w ramach Programu Operacyjnego  
   Infrastruktura i Środowisko, 
- pozycja biegłego rewidenta na rynku usług audytorskich. 

4 Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia       
od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych        
i finansowych. 

 
 

 
 

 


