
Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

 

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. w Świeciu zaprasza uprawnione podmioty do 

składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2019 obejmującego okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. przeprowadzonego 

w siedzibie spółki.  

 

Oferta powinna zawierać: 

1) Informacje i dokumenty o ofercie (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.  

2) Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 69-

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

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.) do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

3) Sporządzenie w trzech egzemplarzach pisemnej opinii wraz z raportem biegłego 

rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone prawidłowo oraz 

rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. 

4) Zobowiązanie do udziału biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu w posiedzeniu 

Rady Nadzorczej po przedłożeniu raportu, a także w razie potrzeby do udziału w 

Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok 

obrotowy.  

5) Wynagrodzenie netto za badanie sprawozdania finansowego Vistula-Park Świecie Sp. 

z o.o. za rok obrotowy 2019, uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez 

biegłego rewidenta 

 

Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego w trybie i na zasadach 

określonych w: 

• Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018., poz. 395) 

• Ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1089) 

• Przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2017r., poz. 2077) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych  

• Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów w Polsce 

• W przypadku aktualizacji przepisów prawa, także przy uwzględnieniu zmiany 

przepisów 

 

 



Podstawowe dane spółki za 2018 rok:  

Przychody netto ze sprzedaży: 3 695 500,52 zł 

Wynik finansowy netto: 25 259,16 zł 

Suma bilansowa: 1 002 901,32 zł 

Stan zatrudnienia na dzień bilansowy: 18 osób 

 

Profil działalności: Spółka komunalna ze 100% udziałem Gminy Świecie. Spółka 

zajmuje się zarządzaniem Halą Widowiskowo-Sportową, Parkiem Wodnym oraz 

Ośrodkiem Wypoczynkowym Deczno, a także prowadzi Świecki Fundusz Poręczeń 

Kredytowych.  

Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz ze sporządzeniem raportu: do 

dnia 15.03.2020r.  

Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego na adres: 

Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Sienkiewicza 3, 86-

100 Świecie do sekretariatu Prezesa Zarządu w zamkniętej kopercie oznaczonej 

napisem: „Oferta na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2019”. Za datę złożenia ofert uważać się będzie datę jej wpływ do siedziby Spółki na 

ww. adres.  

Ostateczny termin składania ofert: 12.12.2019r. do godziny 15.00.  

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od 

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

 

 

 


