OGŁOSZENIE
Rada Nadzorcza
Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach, ul. Stadionowa 11
zaprasza do składania ofert na
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018
1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdań finansowych Zakładu Oczyszczania
Miasta Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018 i
sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportem z badania tych sprawozdań.
2. Pisemne oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie
„Oferta na badanie sprawozdań finansowych spółki za 2017 r. i 2018 r.”.
3. Termin składania ofert upływa dnia 16 października 2017 r. o godz. 15.00. Ofertę można
wysłać pocztą, za potwierdzeniem odbioru, na adres: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.,
41- 400 Mysłowice, ul. Stadionowa 11, lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, pod
adresem jw. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty do Spółki. Oferty
złożone lub przesłane po upływie powyżej określonego terminu, nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Od biegłego rewidenta oczekujemy w szczególności:
a. przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za okres, o którym mowa w pkt. 1
oraz sporządzenia pisemnych opinii wraz z raportem z badania tych sprawozdań,
zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz
wymaganiami Spółki,,
b. obecności biegłego rewidenta (o ile będzie to konieczne) na zwyczajnym lub
nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za
rok obrotowy 2017 i 2018 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli
przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki;
c. uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z
badania sprawozdań finansowych Spółki, celem zaprezentowania i omówienia
przeprowadzonego badania i jego wyników;
5. Oferty mogą składać podmioty, które:
a. posiadają uprawnienia do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych zgodnie
z ustawą o rachunkowości,
b. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do przeprowadzenia badania,
c. przeprowadziły co najmniej jedno badanie sprawozdania finansowego w ciągu ostatnich
pięciu lat w jednostce z branży, w której działa Spółka i/lub spółek z udziałem Skarbu
Państwa lub spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
d. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie badania,
e. posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej o wartości nie
niższej od określonej w § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 2005 poz. 1583),
f. nie prowadziły one same lub osoby wchodzące w skład zespołu badania sprawozdania
finansowego Spółki w dwóch kolejnych okresach sprawozdawczych poprzedzających
badanie, którego dotyczy oferta,
g. nie świadczyły one same lub podmioty z nimi powiązane lub osoby wchodzące w skład
zespołu w czasie objętym badaniem, jak również w pięciu poprzednich okresach
sprawozdawczych, jakichkolwiek usług doradczych na rzecz Spółki lub Gminy Miasta
Mysłowice
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6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Postępowanie przeprowadza się także w przypadku złożenia jednej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.
8. Oferta powinna zawierać:
a. Informację o oferencie, zawierającą informacje o formie prowadzenia działalności,
rejestrze, w którym Oferent jest zarejestrowany z podaniem numeru rejestracji (o ile taki
istnieje), numerach NIP i REGON oraz inne informacje, które Oferent uważa za istotne,
a także informację o doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych,
z uwzględnieniem jednostek branży sektora w którym działa Spółka lub doświadczenie
w badaniu Spółek z udziałem Skarbu Państwa lub Spółek z udziałem jednostek
samorządu terytorialnego,
b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
c. dokument wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
d. informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (skład zespołu)
z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
e. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
f. wykaz jednostek, w których oferent przeprowadził badanie sprawozdania finansowego
w ciągu ostatnich pięciu lat, ze wskazaniem jednostek z branży, w której działa Spółka,
i/lub spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek z udziałem jednostek samorządu
terytorialnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie tych badań (brak
wskazania, o którym mowa powyżej, skutkować będzie nie uwzględnieniem badanych
jednostek w kryteriach wyboru oferty, o których mowa w pkt. 14 b),
g. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
h. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
i. polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej – OC , o której mowa w pkt 5d, wraz
z potwierdzeniem jej opłacenia,
j. oświadczenie o tym, że Oferent, ani nikt z jego zespołu nie prowadził badania
sprawozdania finansowego Spółki w dwóch kolejnych okresach sprawozdawczych
poprzedzających badanie, którego dotyczy oferta,
k. oświadczenie, że ani ten podmiot, ani podmioty z nim powiązane, ani osoby z jego
zespołu, nie świadczyli w czasie objętym badaniem, jak również w pięciu poprzednich
okresach sprawozdawczych, jakichkolwiek usług doradczych na rzecz Spółki lub Gminy
Mysłowice, wraz z listą podmiotów powiązanych osobowo oraz kapitałowo,
l. cenę netto i cenę brutto wyrażoną w PLN za badanie sprawozdania finansowego za
każdy rok obrotowy, o którym mowa w pkt 1 oraz sporządzenie pisemnych opinii o
badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania
zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz
wymogami Spółki oraz cenę łączną netto i brutto. Cena powinna uwzględniać wszelkie
koszty związane z realizacją zamówienia tj. koszty badania, sporządzenia wszelkich
dokumentów, koszty dojazdu, koszty uczestnictwa w posiedzeniach organów Spółki, o
których mowa w pkt 4.
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9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

m. harmonogramy określające metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania
finansowego z także termin przedstawienia opinii i raportu z badania sprawozdania
finansowego Spółki
Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania oferenta,
zgodnie z przedłożonym aktem rejestracyjnym.
Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania oferenta.
Oczekiwany termin przeprowadzenia badania ostatecznego wraz z przekazaniem opinii
i raportu z badania ustala się na:
a. 30 kwietnia 2018 r. – za rok obrotowy 2017,
b. 30 kwietnia 2019 r. – za rok obrotowy 2018.
Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne będzie w dwóch częściach, po sporządzeniu
opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za każdy rok obrotowy, każda w
wysokości 50% ceny łącznej.
Odrzuceniu podlegają oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych w ogłoszeniu
elementów i dokumentów oraz oferty, z których wynika, że oferent nie spełnia wymagań
wskazanych w ogłoszeniu.
Kryteriami wyboru są:
a. wysokość wynagrodzenia za przedmiot zamówienia
- 70 % ceny,
b. znajomość branży przez biegłego rewidenta i/lub doświadczenie w badaniu spółek z
udziałem Skarbu Państwa lub spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
- 30 % ceny.
Za najlepszą ofertę uważa się ofertę, która zdobędzie najwięcej punktów. Wyboru dokonuje
się w oparciu o następujące wzory:
P = W x 70% + D x 30%
gdzie:
P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,
W – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za wynagrodzenie,
D – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za doświadczenie
a) Ocena w ramach kryterium wynagrodzenia:
W = W min/W o x 100
gdzie:
W min – wysokość wynagrodzenia najniższej złożonej oferty,
W o – wysokość wynagrodzenia ocenianej oferty
b) Ocena w ramach kryterium doświadczenia:
D = (DBo/DBmax x 100 + DSPo/DSPmax x 100 + DJSTo/DJSTmax x 100)/3
gdzie:
DBo – liczba udowodnionych w ofercie przeprowadzonych badań w podmiotach prowadzących
działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i oczyszczania miasta,
DBmax – najwyższa, spośród złożonych ofert, liczba udowodnionych przeprowadzonych badań
w podmiotach prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i
oczyszczania miasta,
DSPo – liczba udowodnionych w ofercie przeprowadzonych badań w spółkach z udziałem
Skarbu Państwa,
DSPmax najwyższa, spośród złożonych ofert, liczba udowodnionych w ofercie
przeprowadzonych badań w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
DJSTo – liczba udowodnionych w ofercie przeprowadzonych badań w spółkach z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego,
DJSTmax najwyższa, spośród złożonych ofert, liczba udowodnionych w ofercie
przeprowadzonych badań w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
przy czym przy ocenie ofert bierze się pod uwagę tylko badania przeprowadzone w okresie 5
lat przed datą terminu składania ofert.
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16. Otwarcie ofert nastąpi na październikowym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
17. Oferenci, zostaną poinformowani pisemnie o wybranym oferencie oraz o wynikach
postępowania poprzez wskazanie punktów przydzielonych poszczególnym ofertom: łącznie
oraz oddzielnie w zakresie wynagrodzenia i doświadczenia, jak również o odrzuceniu oferty.
18. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyn
i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
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