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Zamawiaj ący:  
Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Wi ślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 
KRS – RP nr 0000112520 
Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł 
REGON: 830337895 
NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 
 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

z dnia 14 października 2008 r. dla postępowania o udzielenie zamówienia na usługę 
pn. „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008” 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  KZM-24-08 
 
Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 
 
 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenie badania: 

1.1. sprawozdania finansowego zamawiającego za rok obrotowy 2008   

1.2. oraz sporządzenie pisemnej opinii w temacie, czy sprawozdania finansowe są 
prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i 
finansową, jak też wynik finansowy zamawiającego. 

Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z wykonawcami 
oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów: 

2.  Ofertę oraz wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
(zwane dalej korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują w formie 
pisemnej.  
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3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego 
są: 

3.1. w sprawach merytorycznych: Monika Gajdowska – Pełnomocnik Zarządu ds. 
Finansowo-Ekonomicznych - tel. (015) 823 43 64; kom: 0696 448 358 oraz 
Ewa Swobodzińska – k-k Działu Finansowo – Księgowego – tel: (015) 823 22 
95 w. 17 

3.2. w sprawach proceduralnych: Wojciech Lipiec – k-k Zaopatrzenia i Gospodarki 
Materiałowej, tel. (015) 823 22 95 w. 32 

Opis sposobu przygotowania oferty:  

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

6. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania  
w imieniu wykonawcy. 

7. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego mogą być 
przedstawione tylko w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. 

8. Oferty należy składać w Kancelarii Spółki w jej siedzibie lub przesłanie ich na 
adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. 
Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, w zaklejonej kopercie określającej zamawiającego i 
wykonawcę oznaczonej napisem – „Oferta na badanie sprawozdania 
finansowego za rok 2008 ” (nie otwierać przed dniem 6 listopada 2008 r. do godz. 
10:30). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Zawarto ść oferty 

9.  Oferta powinna zawierać 

9.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

9.2. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności; 

9.3. informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,  

9.4. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo 
określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o 
badanym sprawozdaniu finansowym. Oświadczenie o spełnianiu warunków 
określonych w art. 66 ustawy o rachunkowości 
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9.5. oświadczenie wykonawcy o gotowości, w razie potrzeby, do spotkań 
informacyjnych z Radą Nadzorczą w trakcie i po zakończeniu badania 
sprawozdań finansowych, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, 

9.6. poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie wykonawcy na 
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,  

9.7. zaświadczenie z Biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie biegłych 
rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych,  

9.8. wykaz osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie z 
wyszczególnieniem osób posiadających uprawienia biegłego rewidenta. 

9.9. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
zamieszczenia ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; 

9.10. opis metod i terminów badania sprawozdania finansowego; 

10.  cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008   
oraz sporządzenie pisemnej opinii.  

Opis kryteriów i sposobów dokonania oceny oferty:  

11.  Kryteria oceny ofert:  cena 100% 

12.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który po spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia zaoferował najniższą cenę. 

Wymagany termin realizacji zamówienia:  

13.  Wymaganym terminem wykonania badania oraz sporządzenie pisemnej opinii 
jest 31 marca 2009 roku 

Termin zło żenia ofert:  

14.  Ofertę razem z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy przesłać na 
adres zamawiającego lub złożyć w jego siedzibie do dnia 6 listopada 2008 roku 
godz. 10:00. 

Okres zwi ązania ofert ą: 

15.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania 
ofert. 

 Termin zawarcia umowy: 

16. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie 
wykonawcę, którego oferta została wybrana wskazując jednocześnie miejsce  
i termin podpisania umowy.  
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17. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia 
od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków 
prawnych i finansowych.  

 
Tarnobrzeg, dn: 14 października 2008 r. 

 
                

 
      Antoni Sikoń – Prezes Zarządu 
      Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu 

                   ............................................................ 
                (podpis Kierownika zamawiającego) 


