
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kole zaprasza uprawnione 
podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania 
finansowego  za rok obrotowy 2017. 
 

I. Zamawiający 

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

ul. Dąbska 40 K 

62-600 Koło 

tel./fax. (0-63) 27 22 139 

NIP: 666-19-68-463, REGON: 311601084 

 
II. Przedmiot  zapytania 

Przedmiotem zapytania jest badanie i ocena sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kole za rok 2017, w szczególności ocena 
prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowości ujęcia zdarzeń 
gospodarczych w księgach, prawidłowości wystawienia deklaracji podatkowych, sprawdzenie 
ksiąg rachunkowych pod względem zapisów które mogą budzić wątpliwości. 

Miejscem badania będzie siedziba Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Kole. 

Wykonawca w razie konieczności zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do 
uczestnictwa biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej MZUK Sp. z o.o. celem 
złożenia stosownych wyjaśnień.

 
III. Warunki zapytania ofertowego 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający udokumentowane 
uprawnienia niezbędne do wykonania badania sprawozdań finansowych nadane przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz dysponujący osobami odpowiednio zdolnymi 
do wykonania zamówienia. 

2. Przedstawiona w ofercie cena usługi powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT, 
cenę brutto. 

3. Załączniki do formularza oferty: 

 dokumenty świadczące o uprawnieniach do wykonywania usługi biegłego rewidenta  
i badania sprawozdań finansowych, 

 aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis  właściwego rejestru 
gospodarczego, 

 polisę OC na prowadzoną działalność, 

 listę firm, w których składający ofertę przeprowadzał w ostatnim czasie badanie 
sprawozdań finansowych, 

 oświadczenie oferenta, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej   
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem  
„za zgodność z oryginałem”. 



1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zostanie 
przekazane po wykonaniu usługi, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę,  
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

2. Oferta powinna być przesłana pocztą, kurierem lub osobiście na adres: 

 

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

ul. Dąbska 40 K 

62-600 Koło 

 

do dnia 07 maja 2018 roku do godz. 14:00 
 
Oferty, które wpłyną do siedziby Spółki po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

 
IV. Informacje o Spółce 

 
Data rozpoczęcia działalności  - 2003 rok 
Liczba zatrudnionych osób  - 31 
Ilość dokumentów   - ok 250 miesięcznie  
Ilość operacji księgowych  - ok. 3 000 miesięcznie  
 
Dane finansowe  za rok poprzedni za rok objęty badaniem/  
(w zł)       przewidywane 
 
Przychody   3 602 862,55  4 907 145,49 
Wynik finansowy           - 605,18   - 146 698,69 
Kapitały własne   1 031 545,33  1 184 846,64 
Suma bilansowa  1 382 256,29   1 684 605,17 
Zobowiązania i rezerwy    350 710,96     499 758,53 
 
Oczekiwany termin przekazania opinii i raportu z badania  - 15 czerwca 2018r. 

 
Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:  

Pani Agnieszka Wlazły tel. (0-63) 211 29 49, e-mail:  kancelaria@abakusplus.com.pl 

 

 
 
Koło, 20.04.2018r.       (-) Beata Maj 
        Prezes Zarządu 
 

mailto:kancelaria@abakusplus.com.pl

