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 Zasady wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 

lata obrotowe 2022 i 2023 r. 

1. Informacje o zamawiającym 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin 

NIP 8762484035, Regon 382175278 

Tel. (56) 451 24 01, e-mail: sekretariat@zgklasin.pl 

KRS 0000771338 

w imieniu, którego na potrzeby wyboru firmy audytorskiej działa Rada Nadzorcza, co 

wynika z §20 ust 1 pkt 6 umowy spółki.  

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia spółki: Karolina Kowalczyk – 

Główna Księgowa.  

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego spółki za lata 

obrotowe 2022 oraz 2023, co nastąpi w formie zaproszenia do składania ofert.  

W postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.). 

W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.  

Zaproszenie do składania ofert, zostanie ogłoszone na stronie internetowej 

Zamawiającego, z podaniem opisu warunków zamówienia, daty, do której oferty 

powinny być składane, kryteriów wyboru oferty, wykazem wymaganych dokumentów, 

oraz opisem przedmiotu zamówienia.  

3. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

Badanie sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z 

o.o. za rok 2022 i za rok 2023 zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem w 

szczególności przepisów: 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. 

zm.), 

ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. 2022 r. poz. 1302), 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 

z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, 

Krajowych Standardów Badania; 

Zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów. 

Minimalne wymagania od wykonawców, którzy mogą ubiegać się o zamówienie: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania badań sprawozdań finansowych oraz 

posiadają wpis do właściwego rejestru Biegłych Rewidentów; 

- posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 
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- wykaże, że w ciągu 5 lat przed terminem składania ofert, wykonał minimum 2 badania 

polegające na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstw 

prowadzących działalność w zakresie gospodarki komunalnej. 

4. Opis przedmiotu zamówienia.  

Zakresem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki 

za lata obrotowe 2022 oraz 2023 wraz z sporządzeniem sprawozdania z badania wraz z 

uzupełniającym raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe podmiotu jest zgodne z 

zastosowanymi zasadami /polityką/ rachunkowości oraz czy rzetelnie, jasno i 

prawidłowo przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy 

badanego podmiotu oraz czy stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi 

rachunkowe są prawidłowe. Zamówienie obejmuje również udział w pracach 

inwentaryzacyjnych badanego podmiotu.  

Kluczowy Biegły rewident zobowiązany będzie do gotowości uczestnictwa w 

posiedzeniu Rady Nadzorczej, rozpatrującej sprawozdanie finansowe za rok 2022 i 

2023, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w w/w. posiedzeniu ponosi firma audytorska. 

Obowiązek przedłożenia spółce sprawozdania wraz z kompletem dokumentów, to dla 

sprawozdania za rok obrotowy 2022 – 20 maja 2023, dla sprawozdania za rok obrotowy 

2023 – 20 maja 2024 r.  

Zapłata za wykonaną usługę będzie następowała po wystawieniu stosownej faktury, w 

terminie 14 dni od dnia przekazania kompletu dokumentów z badania, za każdy rok 

obrotowy.  

5. Kryteria oceny oferty.  

Kryterium oceny oferty, którym będzie kierował się zamawiający będzie cena oferty. 

Do kryterium ceny, będzie brana pod uwagę łączna cena brutto oferowana za pełne 

zamówienie obejmująca 2 lata badania.  

Kryterium oceny, podlegały będą wyłącznie oferty spełniające wymagania formalne 

oraz warunki udziału w postępowaniu.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od 

wyboru, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i 

finansowych.  

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi pisemnie przez 

ogłoszenie na stronie internetowej.  

6. Miejsce oraz termin składania ofert. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin 

NIP 8762484035, Regon 382175278 

Tel. (56) 451 24 01, e-mail: sekretariat@zgklasin.pl 
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-w terminie do 15 września 2022 r. do godz. 15:00 

Oferty, które zostaną otrzymane przez Zamawiającego po terminie w/w zostaną 

zwrócone bez otwierania. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za 

dotrzymanie terminu dostarczenia oferty do w/w godz.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania udzielenia wyjaśnień od Wykonawcy 

co do treści złożonych ofert oraz załączonych do nich dokumentów.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  



7. Opis sposobu przygotowania oferty.  

Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do oferty należy 

dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty, określone szczegółowo w pkt. 7. Nie 

dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. Oferta powinna być sporządzona 

w języku polskim. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji Wykonawcy, co należy wykazać stosownym 

dokumentem(upoważnieniem). Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, 

nieprzejrzystej i nienaruszonej kopercie oznaczonej datą i adresem Wykonawcy oraz 

następującym opisem: 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Łasinie Sp. z o.o. 

      Ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin 

……………………………………………………… 

     (nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

OFERTA 

 

„Badanie sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie 

Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022 i 2023 r”.  

 

8. Wykaz wymaganych dokumentów 

- Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1; 

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu – 

załącznik nr 2; 

- aktualny odpis z właściwego rejestru o prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli 

przepisy odrębne wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

- pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność); 

- dokument wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; 

- wykaz podmiotów, u których Wykonawca przeprowadził badanie, potwierdzających 

posiadane doświadczenie; 

- oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków wyrażania bezstronnej 

i niezależnej opinii nt. Sprawozdania finansowego określonych w art. 74 ustawy z dnia 

11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym – Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego; 

- projekt umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego; 

- kopię polisy ubezpieczeniowej. 

9. Informacja o podpisaniu umowy, po wyborze oferty.  

Po dokonaniu przez Radę Nadzorczą wyboru najkorzystniejszej oferty, umowę w 

formie pisemnej, z wybranym wykonawcą zawrze w imieniu Zamawiającego Prezes 

Zarządu.  

 

 

 



10. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych.  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) - zwanego w dalszej części 

„RODO” informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Łasinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin 

NIP 8762484035, Regon 382175278 Tel. (56) 451 24 01, e-mail: 

sekretariat@zgklasin.pl 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się kontaktować z 

Inspektorem ochrony danych, którego funkcję pełni Paulina Wojciechowska kontakt: 

adres e-mail: paulina.wojciechowska@zgklasin.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa zostanie udostępniona dokumentacja ww. 

postępowania. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia ww. 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami 

o archiwizacji. 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym 

konsekwencją niepodania określonych danych osobowych będzie brak możliwości 

wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

stosownie do art. 22 RODO; 

Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO; 

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO. 



Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, 

chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 

ust. 5 RODO. 

11. Wykaz załączników.  

- Formularz oferty – załącznik nr 1; 

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu – załącznik 

nr 2; 

- oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków wyrażania bezstronnej 

i niezależnej opinii nt. Sprawozdania finansowego określonych w art. 74 ustawy z dnia 

11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym – Załącznik nr 3 


