oGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA oFERT

NA BADANIE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2OI7
Stargard, dnta 26.10.2017 r.

Zamawiającyz
Gmina Miasto Stargard

Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie
NIP 854-222-88-73
Tęl. 91 573-22-13 fax 91 573-22-19
e-

mail : mzk@,mzk. star sar d.pl

zaprasza
uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania
sprawozdania finansowego komunalnego zal<ładu budżetowego Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Stargardzie likwidowanego w celu przekształcenia w spółkę prawa
handlowego, zarok obrotowy obejmujący okres od I stycznia2011 r. do 31 grudnia 20I] r'
or az sp or ządz eni e spraw o zdulia Z pt zepr owadzone g o b adani a.
Wymagany termin przeplowadzenia badania to okres do 09 marca 2018
przekazaniem_sprawozdania z przeprowadzonego badania.

r. wlącznie

z

Pisemne oferty należy złoŻyó w terminie do dnia L4 listopad a 2017 r. do godz . 1200 w
sekretariacie (pok.nr. 2) siedzlby Miejskiego Zakładu Komunikacji, ul. Składowa 1, 73-II0
Stargard.

oferty naleŻy przesłac lub składać w zamkniętej kopercię z adnotacją ,,oferta na badanie
sprawozdania

fi

nansowego Miej skiego Zakładu Komunikacj i za r ok 20 |7 " .

Warunki udziału w postępowaniu

1' odpowiedz na

niniejsze ogłoszenie powinna byó sporządzona

w języku

polskim,

podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i zawiętac: formularz

2.

ofertowy oraz Wmagane dokumenty i oświadczenia.
Wszystkie dokumenty i oŚwiadczenia powinny być przedstawione W formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodnośc z oryginałęm ptzęz osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.

3. oferty
4.

złożonepo upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają
rozpatrzeniu. oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu
mogą pozostać nie rozpatrzone.
ZłoŻone oferty nie podlegajązwrotowi.

Oferta powinna zawieraćz

1.

2.
3.
4.
5.
6.

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 i
doświadczeniuw badaniu sprawozdań finansowych,
oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
do wyrazenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
Cenę netto i brutto zabadanię sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego
sprawozdanla z badania tego sprawozdania, obejmującą wszystkie wydatki związane z
badaniem,
Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
Propozycję projektu umowy'
Poświadczoną za zgodnoŚć z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej od
działalności.

Kryteriami oceny ofert będą: Cena usługi
otwarcię ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2OT7 r. o godz. 7230 w siedzibie Miejskiego
Zal<ładu Komunikacji (sala konferencyjna). Wybór biegłego rewidenta nastąpi do dnia 16
listopada 2017 r.. Wybrany oferent zostanie powiadomiony indywidualnie w terminie do dnia
17 listopada 2017 r', dodatkowo informacja ta zostanie Zamlęszczona w BIP na stronie
intemeto wej Mi ej ski e go Zal<ł adu Komunikacj i.

W

sprawie informacji dotyczących przyqotowania ofeft}' ze stron}, Miejskiego Zakładu
Komunikacji prosim)r kontaktowaó się z Pania WandąKuder: tel.:91 573-22-73 wew.47
e-mail : ksie gor.va@mzk. stalgard.pl
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