
Rada Nadzorcza 

 Spółki ZGK Ustka ul. Wiejska 7, 76-270 USTKA 

zaprasza uprawnione podmioty 

do składania ofert 

na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017.  

Oferty powinny zawierać: 

1. Informacje o firmie, jej kierownictwie, opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego 

firmy. 

2. Listę referencyjną przedsiębiorstw / jednostek, w których przeprowadzono badania 

branżowych sprawozdań finansowych. 

3.Proponowaną cenę za  badanie sprawozdania finansowego /cena winna  uwzględniać 

wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania/. 

4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.  

5. Banie należy przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego. 

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w kopertach z dopiskiem: 

"Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r" 

w terminie do 10 listopada 2017 pod adresem: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wiejska 7, 76-270 USTKA. 

                                             KARTA INFORMACYJNA 

                    na potrzeby wyceny usługi badania sprawozdania finansowego 

 
1. Nazwa podmiotu – Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Ustka 

2. Adres siedziby – ul. Wiejska 7; 76-270 Ustka 

3. Osoba do kontaktu – Elżbieta Stasiak 

4. Forma prawna – Spółka z o.o. 

5. Rok rozpoczęcia działalności – 1996 

7. Przedmiot działalności – odbiór nieczystości komunalnych, letnie i zimowe oczyszczanie 

ulic. 

8. Dane finansowe: 

8.1 Kapitał zakładowy 610.000,- 

8.2 Suma bilansowa za rok obrotowy poprzedzający rok badany /Prognoza na rok podlegający 

badaniu) 3.398.176,69/3.400.000,00 

8.3 Przychód netto za rok obrotowy poprzedzający rok badany /Prognoza na rok podlegający 

badaniu) 5.912.599,64/5.882.000,00 



8.4 Wynik finansowy za rok obrotowy poprzedzający rok badany /Prognoza na rok 

podlegający badaniu) 389.140,00/112.166,00 

8.5 Liczba zatrudnionych osób 39 

8.6 Firma jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Ustka. 

8.7 Księgi rachunkowe prowadzone są wg Ustawy o rachunkowości 

9. Średniomiesięczna liczba dokumentów księgowych – 750 

10. Podmiot jest jednozakładowy 

11. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie spółki 

12. Okres objęty badaniem 2017 

13. Badanie za poprzedni okres – opinia bez zastrzeżeń 

14. Preferowany termin przeprowadzenia badania – do 20.03.2018 r 

15. Termin przekazania opinii i Raportu 30.03.2018 r 

16. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (59) 8 144  277, e-mail 

e.stasiak@zgkustka.pl 

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny 

i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.  

  

 


