RADA NADZORCZA
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., 86-300 Grudziądz, ul. Budowlanych 7
zaprasza do składania ofert
na badanie sprawozdań finansowych OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., OPEC-INEKO
Sp. z o.o., OPEC-SYSTEM Sp. z o.o., OPEC-TERMO Sp. z o.o. i OPEC-BIO Sp. z o.o.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OPEC za 2014 rok
oraz
sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdania finansowe są
prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy spółek.
Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
1. W zakresie działalności operacyjnej (przychody i koszty operacyjne), badanie należy
przeprowadzić wg zasad istotności określonych w polityce rachunkowości spółki.
2. Badanie należy wykonać metodą pełną w następujących obszarach: pozostałe koszty
i przychody operacyjne, koszty i przychody finansowe, rezerwy i odpisy aktualizacyjne.
3. W zakresie działalności koncesjonowanej, badanie należy przeprowadzić zgodnie
z wymogami zawartymi w art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tj. Dz. U. 2012 poz. 1059 ze zmianami).
4. Obecność biegłego rewidenta na wskazanym przez Radę Nadzorczą posiedzeniu.
5. Doświadczenie na rynku usług audytorskich – co najmniej 5 lat.
6. Znajomość branży energetycznej, gazowniczej lub innej o charakterze wytwórczym
i sieciowym oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych tej branży
w firmach o obrotach nie mniejszych niż 20 mln zł, prowadzących co najmniej dwie
różne działalności koncesjonowane, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
7. Doświadczenie w zakresie operacji związanych z wniesieniem aportu w postaci
zorganizowanych części przedsiębiorstwa w ujęciu bilansowym i podatkowym oraz
w badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
8. Konsultacje od momentu podpisania umowy do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
9. Badanie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
10. Kluczowy biegły rewident nie może badać spółki oraz jednostek zależnych więcej niż
pięć kolejnych lat.
11. Badanie wraz z pisemnym raportem należy wykonać do 30 kwietnia 2015 roku.
Zawartość oferty:
1. Informacje o składającym ofertę, a w tym: aktualny odpis z KRS lub ewidencji
działalności gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych, polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
2. Wykaz podmiotów, u których biegły rewident zbadał sprawozdania finansowe
(w ostatnich pięciu latach).
3. Wykaz podmiotów z branży energetycznej, których sprawozdania były badane przez
biegłego rewidenta, z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów działalności
koncesjonowanej.
4. Potwierdzenie z wykonanych sprawozdań finansowych u podmiotów z branży
energetycznej, gazowniczej lub innej o charakterze wytwórczym i sieciowym
(referencje).
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5. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz
z raportem, w rozbiciu na:
1) cenę za badanie OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.,
2) cenę za badanie OPEC-INEKO Sp. z o.o.,
3) cenę za badanie OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.,
4) cenę za badanie OPEC-TERMO Sp. z o.o.,
5) cenę za badanie OPEC-BIO Sp. z o.o.,
6) cenę za badanie sprawozdania skonsolidowanego.
6. Określenie składu i kompetencji zespołu przeprowadzającego badanie.
Składanie, otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:
1. Oferty należy składać do dnia 27 października 2014 roku do godz. 15.00 na adres
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz – sekretariat
I piętro biurowca.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na badanie
sprawozdań finansowych spółek”.
4. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu
28 października 2014 r.
5. Zawarcie umowy nastąpi po dokonaniu wyboru przez zgromadzenia wspólników
OPEC-INEKO Sp. z o.o., OPEC-SYSTEM Sp. Sp. z o.o., OPEC TERMO Sp. z o.o.
i OPEC-BIO Sp. z o.o.
Kontakt oraz zapoznawanie się z dokumentami:
1. W sprawach merytorycznych - Jolanta Białkowska – tel. (56) 45 06 286,
fax. (56) 46 21 629, e-mail: j.bialkowska@opec.grudziadz.pl
2. W sprawach formalnoprawnych: Róża Okońska-Gus tel. nr: 56 696 80 84, e-mail:
r.okonska@gpp.grudziadz.pl lub Piotr Jagodziński tel. nr: 56 696 80 93, e-mail:
p.jagodzinski@gpp.grudziadz.pl

W załączeniu:
1)
projekt umowy,
2)
oświadczenie o akceptacji warunków umowy,
3)
karty klienta.
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