
 
 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie  
z siedzibą w Jaworznie zaprasza do składania ofert  

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022 
 
 

1) Zakres prac obejmuje: 

• badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok, badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok, 
sporządzenie sprawozdania z badania zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach 

• biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej;  
termin posiedzenia zostanie przekazany biegłemu rewidentowi z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem; koszty 
uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident; 

 
2) Oferta biegłego rewidenta winna zawierać w szczególności: 

• informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich z podaniem 
numeru i daty wpisu, jak również informację o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o 
składzie zespołu audytowego dedykowanego do  badania Spółki; 

• udokumentowanie statusu prawnego oferenta: aktualny odpis/wydruk informacji z właściwego rejestru lub ewidencji (KRS, 
CEiDG) oraz wydruk z elektronicznego rejestru firm audytorskich 

• oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i 
niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym; 

• oświadczenie o dysponowaniu wiedzą, kompetentnymi pracownikami, czasem i potencjałem technicznym w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia badania, w tym do potwierdzenia  wiarygodności danych finansowych generowanych z 
systemów informatycznych; 

• oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i tym 
samym o spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; 

• jednostkową cenę usługi obowiązującą w dwuletnim okresie obowiązywania umowy (wartość netto + należny podatek VAT ) 
odrębnie za 2021 i 2022 rok,  

• oświadczenie o terminie wykonania usługi,  

• wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego 

• kserokopię dokumentów potwierdzających informację o posiadaniu ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności 
rewizji finansowej. 

• wykaz podmiotów z branży usług transportu miejskiego, które zostały zbadane przez firmę audytorską w okresie ostatnich 5 
lat 

 
3) Wymagany termin realizacji usługi: najpóźniej do dnia 31.03.2022 za 2021 rok oraz do 31.03.2023 za 2022 rok.  

 
4) Zastrzega się możliwość: 

• negocjowania warunków umowy, w tym ceny; 

• odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

5) Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022”, z nazwą i 
adresem Zamawiającego oraz nazwą, adresem lub pieczątką firmową składającego ofertę należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego (sekretariat) do dnia 15 października 2021 r. do godz. 15:00 bądź poprzez platformę zakupową pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_jaworzno 
 

6) Kryteriami oceny ofert będą: 

• doświadczenie w badaniu jednostkowych sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym z branży transportu 
publicznego, 

• cena brutto za przeprowadzenie badania sprawozdań za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022. 

7) Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Główny Księgowy – Aleksandra Swoboda, tel. 795 554 837 mail: 
aswoboda@pkm.jaworzno.pl od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. 
 

8) Do konkursu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

9) Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych i Polityka prywatności są dostępne na 
https://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/ 

 
10)  Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. 
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