
Ogłoszenie  

na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. 

 Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu zaprasza 

uprawnione podmioty do składania ofert na badanie: 

Sprawozdania finansowego  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej          

Sp. z o.o. w Myśliborzu za rok 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, 

czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację 

majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki. 

 Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego PGK i M Sp. z o.o. w Myśliborzu ul. Celna 21. NIE 

OTWIERAĆ”    w terminie  do 10.01.2016 r. do godz. 15,00 w sekretariacie  Spółki , Myślibórz, ul. 

Celna 21. 

Oferty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Wybrany podmiot zostanie 

powiadomiony w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru oferty przez Radę Nadzorczą. 

I. Od biegłego rewidenta oczekujemy, w szczególności: zbadania sprawozdania finansowego za 

2015 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 

330, z późn. zm.) oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, sporządzenia pisemnej opinii 

oraz raportu z badania tego sprawozdania. 

II. Oferta powinna zawierać: 

1. Informację o oferencie, tj.: 

a) o formie prowadzonej działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru, 

b) poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego (na listę 

podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych, 

c) aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów dla biegłych rewidentów wskazanych przez oferenta do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 

d) dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych (doświadczenie w 

branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego 

rewidenta). 

2. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu 

finansowym, wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego. 

3. Określenie składu zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia 

biegłego rewidenta. 

 

Oczekiwany termin przeprowadzania badania wraz z przekazaniem opinii i raportu do 15 kwietnia 

2016 roku.  

                                                                                      Rada Nadzorcza 

                                                                        PGK i M sp. z o.o. w Myśliborzu  


