
Warunki przeprowadzenia badania:

 1) Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem do dnia 15.04.2016 r.

2) Gotowość do uczestnictwa biegłego rewidenta w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3) Gotowość do uczestnictwa biegłego rewidenta w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 w celu złożenia ewentualnych 
wyjaśnień.

Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
ponosi biegły rewident.

 4) Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi w ciągu 30 dni od 
przekazania opinii wraz z raportem na podstawie wystawionej faktury.

Oferta powinna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych 
rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań 
sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych 
rewidentów. 

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3) Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do ewentualnego uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.

4) Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym 
sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty 
związane z przeprowadzeniem badania. 

5) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego. 

6) Skład zespołu przeprowadzającego badanie, z podaniem osób posiadających uprawnienia biegłych 
rewidentów. 

7) Aktualny odpis z rejestru sądowego.

8) Dokumenty potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów 
działających w zakresie gospodarki odpadami.

9) Kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych.

Kryteriami oceny ofert będą cena (85%), doświadczenie w badaniu sprawozdań podmiotów z branży 
związanej z gospodarką odpadami(15%).

Jeżeli Oferent nie wykaże, że wykonał co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było 
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w jednostce zajmującej się gospodarką 
odpadami, jego oferta zostanie odrzucona.

Otwarcie ofert  do badania sprawozdania finansowego za 2015 r. nastąpi w dniu 22 września 2015 r. 
godzina 12:00.



Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. 
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu 
składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od 
wyboru oferty bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowy.


