
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o.                               

w Nowogardzie  zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie 

badania sprawozdania finansowego za lata 2021 - 2022 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i 

Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za rok obrotowy 2021 i 2022, którego obowiązek 

wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ. U. z 2019 roku, 

poz. 351 ze zm). 

2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: 

Ofertę na badanie sprawozdania finansowego za lata 2021 - 2022 rok mogą składać 

podmioty, które są uprawnione do badania sprawozdania finansowego i spełniają ustawowo 

określone warunki. 

3. Termin realizacji zamówienia:  

1) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku 

2) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku  

4. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: 

Iwona Chudyk, główny księgowy, 728 361 852 

Krystyna Szobel, zastępca głównego księgowego, (91) 39 20711 wew. 110 

(imię, nazwisko. stanowisko. Tel/fax). 

5. Ofertę cenową należy przekazać do dnia 20 października 2021 r. godzina 15.00 

6. Ofertę można: 

- przesłać pocztą, na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.           

ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard 

- przesłać e-mail na adres: sekretariat@puwis.pl  

- przesłać faxem na nr 91 3920717. 

- dostarczyć osobiście do siedziby Spółki adres : ul. 3 Maja 14/2, Nowogard. 

7.  Wybór ofert 

1) nie później niż do dnia 15 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza dokona wyboru ofert.  

2) do wybranego podmiotu zostanie wysłana informacja o wyborze 

3) umowa na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usług Wodnych         

i Sanitarnych Sp. z o.o. za rok 2021 i 2022 zostanie zawarta między wybranym 

Oferentem w terminie 7 dni od daty wyboru.  

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych  zastrzega sobie prawo 

swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny 

i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

 
 


