
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego 

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. z siedzibą ze Włocławku, 

ul. Komunalna 4 

zaprasza  

uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki 

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej (obejmujące przegląd sprawozdania 

finansowego jednostki zależnej na potrzeby konsolidacji) , w skład której wchodzą  PGK „Saniko” 

Sp. z o.o.  we Włocławku  jako jednostka dominująca oraz Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o.o. we Włocławku jako jednostka zależna za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2021 roku oraz 

31 grudnia 2022 roku, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 

2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020.1415 t.j. z dnia 2020.08.19) oraz 

Krajowych Standardów Badania oraz Zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów.   

1. Termin realizacji badania:  

a) czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Spółki  wraz z przekazaniem 

sprawozdania z badania  sprawozdania za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.  winny 

być wykonane przez Wykonawcę do dnia 25 marca 2022 r. pod warunkiem przedstawienia  

Wykonawcy przez Zamawiającego do badania kompletnego sprawozdania finansowego, ksiąg 

rachunkowych oraz niezbędnych danych i informacji wraz ze sprawozdaniem z działalności 

Spółki nie później niż do dnia 25 lutego 2022 r.,  

b) czynności związane z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej  wraz z przekazaniem sprawozdania z badania  sprawozdania Grupy Kapitałowej 

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.  winny być wykonane przez Wykonawcę do 

dnia 29 kwietnia  2022 r. pod warunkiem przedstawienia  Wykonawcy przez Zamawiającego 

do badania kompletnego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz ze 

sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej  nie później niż do dnia 15 kwietnia  2022 r.,  

c) czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Spółki  wraz z przekazaniem 

sprawozdania z badania  sprawozdania za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.  winny 

być wykonane przez Wykonawcę do dnia 27 marca 2023 r. pod warunkiem przedstawienia  

Wykonawcy przez Zamawiającego do badania kompletnego sprawozdania finansowego, ksiąg 

rachunkowych oraz niezbędnych danych i informacji wraz ze sprawozdaniem z działalności 

Spółki nie później niż do dnia 27 lutego 2023 r.,  

d) czynności związane z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej  wraz z przekazaniem sprawozdania z badania  sprawozdania Grupy Kapitałowej 

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.  winny być wykonane przez Wykonawcę do 



dnia 28 kwietnia  2023 r. pod warunkiem przedstawienia  Wykonawcy przez Zamawiającego 

do badania kompletnego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz ze 

sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej  nie później niż do dnia 17 kwietnia  2023 r.  

2. Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności w Spółce w miarę potrzeb (tj. posiedzenia Rady 

Nadzorczej, udział na Walnym Zgromadzeniu Wspólników), koszty uczestnictwa ponosi biegły 

rewident.    

3. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Oferta na badanie 

sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej  za 2021 r.  oraz  2022 r.” w nieprzekraczającym terminie do 14 października 2021 r., 

do godziny 15.00 na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., 

ul. Komunalna 4,  87-800 Włocławek. Za datę złożenia oferty uważać się będzie datę wpływu 

do siedziby Spółki na w/w  adres.    

4. Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone przez Radę Nadzorczą do dnia 28 października 2021 r. 

5. Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania oraz niespełniające wszystkich 

określonych w niniejszym zaproszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu. 

6.  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru 

oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

7. Nie wypełniamy ankiet informacyjnych dotyczących Spółki, wszelkie informacje ekonomiczne 

dostępne są na stronie www.saniko.com.pl, publikacja sprawozdań w zakładce BIP Spółki oraz 

KRS : 0000095781. 

8. Oferta powinna zawierać między innymi:  

a) informacje i dokumenty o oferencie (w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność 

z oryginałem), w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych 

rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 

ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności 

rewizji finansowej.  

b) informacje i dokumenty potwierdzające doświadczenie oraz znajomość przez oferenta branży, 

w której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o 

we Włocławku, w tym lista podmiotów, których sprawozdania finansowe były przedmiotem 

badania przez oferenta oraz rekomendacje od badanych podmiotów z okresu ostatnich 3 lat.  

c) wynagrodzenie  netto i brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania  finansowego Spółki 

oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej (obejmujące przegląd sprawozdania 

finansowego jednostki zależnej na potrzeby konsolidacji) za lata obrotowe kończące się 

31 grudnia 2021 roku  oraz 31 grudnia 2022 roku,  z wyszczególnieniem kwot za poszczególne 

lata obrotowe, oraz za przegląd sprawozdań finansowych jednostki zależnej na potrzeby 

konsolidacji. Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.  

d) oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy audytorskiej. 


