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Załącznik nr 1 do SIWZ

KARTA KLIENTA
Nazwa jednostki

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

Adres

ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

E-mail

mzk@kostrzyn.pl

Przedmiot Spółki

usługi komunalne, do których należą:
a)

pobór i dostawa wody dla potrzeb gospodarstw domowych

i przemysłu, w związku z tym eksploatacja i utrzymanie ujęć wody,
stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowej,
b)

odbiór ścieków, a co za tym idzie utrzymanie i eksploatacja

sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków,
c)

odbiór odpadów komunalnych i unieszkodliwienie ich na

wysypisku śmieci, oczyszczanie miasta,
d)

dostawa c.o. i c.w. dla budynków mieszkalnych i innych,

i w związku z tym utrzymanie i budowa sieci cieplnej, eksploatacja
kotłowni lokalnych oraz węzłów cieplnych,
e)

administrowanie budynkami mieszkalnymi Urzędu Miasta oraz

wspólnot mieszkaniowych.
Ponadto prowadzimy działalność w ramach innych dziedzin,
takich jak:
a)

wykonawstwo robót budowlano-montażowych,

b)

utrzymanie dróg i zieleni miejskich w mieście i poza miastem,

c)

transport,

d)

inwestorstwo zastępcze , doradztwo techniczne,

e)

najem,

dzierżawa

pomieszczeń

i

gruntów

będących

własnością Spółki,
f)

handel artykułami przemysłowymi (sklep),

g)

administrowanie targowiskiem przygranicznym.
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Dostawcy i odbiorcy

ich ilość:
a)

dostawcy:

300,

b)

odbiorcy:

4 500.

Kapitał podstawowy

27 967 500

Liczba zatrudnionych

174

Dane za ubiegły rok obrotowy (w tys.)

Suma bilansowa

44 158

Aktywa trwałe

34 121

Aktywa obrotowe

10 037

Rachunek zysków i strat

po stronie przychodów:

27 929

po stronie kosztów:

25 834

Planowany termin inwentaryzacji dla
1. Towarów wg stanu na dzień 31.10.2012r. w dniach od 02.11.2012r. do 05.11.2012r.
2. Materiały i opakowania wg stanu na dzień 30.11.2012r., w dniach od 03.12.2012r.
do 05.12.2012r.
Okres, który ma być badany

01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Preferowany termin

zakończenie badania: 22.03.2013r.
Otrzymanie opinii i raportu: 27.03.2013r.

Dodatkowe informacje :
Jest to jednostka wielobranżowa, w strukturze organizacyjnej wyodrębnia się: Zakład
Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Ochrony Środowiska, Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Usług
Remontowo-Inwestycyjnych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Zakład Handlu, który obejmuje
1 sklep i 1 magazyn. Zakłady nie prowadzą odrębnych ksiąg, nie sporządzają odrębnych bilansów.
W księgowości zatrudnione są 4 osoby. W spółce znajduje się kasa dostępna dla Klientów –
odbiorców naszych usług.
Szacunkowa ilość operacji księgowych w miesiącu to 16.000 szt.
Sprawozdanie finansowe spółki jest badane każdego roku. Ostatnio kontrolę podatkową
przeprowadzono w 2002 roku, kontrolę ZUS w 2011r.

Informację sporządziła: Bożena Podbielska, tel. (95) 727-96-09, kom. 508-359-709.
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