
Ogłoszenia o postępowaniach przetargowych.

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. na podstawie "Regulamin 
udzielania zamówień publicznych w PEC w Płońsku Sp. z o. o, których wartość nie 
przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych." 
zaprasza do zlożenia oferty na zadanie pn. "Badanie sprawozdania finansowego PEC w 
Płońsku Sp. z o. o. za 2017 i 2018 rok"

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę na rzecz zamawiajacego usługi 
w zakresie badania sprawozdania finansowego zamawiajacego za rok 2017 i 2018, zgodnie 
z ustawą o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku (Dz.U z 2016r,poz.1047 ze zm.)

Oferta winna zawierać:

• informację o firmie i kierownictwie, 
• zaświadczenie (potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia) o wpisie na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 
• wykaz podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych, 
• indywidualne oświadczenie biegłego rewidenta o bezstronności i niezależności od badanej 
jednostki, 
• oferowaną cenę netto + VAT za przeprowadzone badanie. 

W wyniku przeprowadzonego badania wykonawca przekaże zamawiajacemu:

• Sprawozdanie z badania sporządzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 maja 
2017r. o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 
2017r, poz.1089) w formie pisemnej w 5 egzemplarch.

• Przedmiotowe badanie sprawozdania finansowego winno być sporządzone również w 
zgodzie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo 
Energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1618)przepisy art. 44 
ustawy. 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Specjalista ds. finansowo-księgowych - 
tel. (023) 662 33 88 w 21 

2. Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert opatrzonych napisem "Badanie 
sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 r." w terminie do 29 września 2017 r. w siedzibie 
Spółki osobiście lub listem poleconym na adres: 09-100 Płońsk , ul. Przemysłowa 2. 

3. Z uwagi na szacowaną wartość zamówienia informujemy, iż nie mają zastosowania przepisy
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z 
późniejszymi zmianami).


