
Rada Nadzorcza MPO sp. z o. o. w Toruniu ogłasza nabór ofert na:  

 „Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od  

 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.” rozszerzone o :  

 

1) Przeprowadzenie audytu kosztów funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów 

     Komunalnych  

2) Opracowanie analizy rozliczania kosztów poszczególnych obszarów działalności i usług 

     świadczonych przez MPO Sp. z o.o. (łącznie z weryfikacją kluczy na podstawie, których 

     rozliczone są poszczególne koszty pośrednie) 

 

Do obowiązków Wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienie należy 

przeprowadzenie badania  sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowo wykonanie  

szczegółowej analizy obszarów według ww punktów oraz  przedstawienie  wniosków   

i rekomendacji.  

 

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 25.03.2016 r.  

 

W postępowaniu mogą brać udział podmioty posiadające stosowne do obowiązujących 

przepisów prawa, uprawnienia do badań sprawozdań finansowych. Pożądane będzie 

doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. minimum trzy usługi badania 

sprawozdania finansowego wykonane z należytą starannością w okresie trzech ostatnich lat 

licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania.  

 

Informacji o Spółce udziela: Honorata Ikiert – Główna Księgowa; tel. 056 63 98 151  

 

Oferty powinny zawierać:  

• aktualny wypis z rejestru handlowego,  

• dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia,  

• proponowaną cenę za badanie sprawozdania finansowego,  

• referencje.  

Warunki składania ofert  
Oferty można składać do dnia 08.12.2015 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Spółki.  

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie.  

Koperta winna być zaadresowana na adres zamawiającego z dopiskiem Rada Nadzorcza oraz 

winna być opatrzona następującym opisem: „Oferta – „Badanie sprawozdania finansowego”. 

Koperta winna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.  

Termin związania z ofertą – 30 dni  

Informacja prawna  

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.) – wyłączone spod rygorów przepisów ustawy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

Informację na temat wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy mogą uzyskać na wniosek 

złożony do osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami. Wykonawca, którego oferta 



zostanie uznana jako najkorzystniejsza  zostanie o tym fakcie poinformowany i wezwany do 

zawarcia umowy.  


