
       
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

       72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 
 
 

 

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy 

ulicy Kołłątaja 4 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139551, o kapitale zakładowym 

94.854.000,00 zł w całości opłaconym, NIP: 855-00-24-412, REGON: 810561303 

 

ZAPRASZA 

 

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

oraz sporządzenia pisemnej opinii z badania tego sprawozdania. 

Badanie dokonane przez biegłego rewidenta powinno być zakończone wydaniem sprawozdania z 

badania rocznego sprawozdania w terminie do 24 marca każdego następnego roku kalendarzowego. 

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 26.09.2022 r. 

w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Kołłątaja 4 lub e-mail: 

jrojczyk@zwik.fn.pl 

Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie 

sprawozdania finansowego Spółki”. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich 

przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. 

 

Oferta powinna zawierać: 

1. Informację o biegłym rewidencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do 

rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, 

dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. 

2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

3. Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym 

sprawozdaniu finansowym wraz ze sprawozdaniem z badania. 

4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego. 

5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej. 

 

Oferty i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu. 

 

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi w siedzibie Spółki. W przypadku 

zakwalifikowania ofert do dalszego postępowania, wybrany oferent zostanie powiadomiony 

indywidualnie. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu wyboru 

biegłego rewidenta oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia 

jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 
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