
 

 

UCHWAŁA NR 1478/22a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 5 marca 2021 r.  

 

w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej 

oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą  

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1415)  

w związku z § 3 ust. 2a Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki 

finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), uchwala się co następuje. 

 

§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów odstępuje od obowiązku przeprowadzenia 

procedury przetargowej, o której mowa w Zasadach przeprowadzania przetargów, 

stanowiących załącznik do uchwały Nr 3160/50a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia przetargów, dotyczącej dostawcy 

artykułów higienicznych, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych oraz 

artykułów spożywczych na potrzeby Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w tym na 

potrzeby obsługi organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, komisji Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów oraz szkoleń Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.  

 

§ 2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyraża zgodę na kontynuację w roku 2021 

oraz latach kolejnych umowy, której przedmiotem jest dostawa artykułów higienicznych, 

środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych oraz artykułów spożywczych, ze 

spółką Grupa Biuro-Land Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 

2F, 43-603 Jaworzno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 



 

 

pod numerem KRS 0000740619, NIP: 6321843490, REGON: 278034667, bez 

przeprowadzania procedury przetargowej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UZASADNIENIE 

 

W 2020 r., w wyniku prowadzonych procedur przetargowych zainicjowanych przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów, dalej: „KRBR”, na wybór dostawcy artykułów 

higienicznych, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych oraz artykułów 

spożywczych, KRBR na podstawie uchwały Nr 1101/16a/2020 KRBR z dnia 28 sierpnia 

2020 r. w sprawie wyboru dostawcy artykułów higienicznych i środków czystości, artykułów 

biurowych i papierniczych oraz artykułów spożywczych w 2020 r. na potrzeby Biura Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, wskazując firmę 

Grupa Biuro-Land Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2F, 43-

603 Jaworzno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000740619, NIP: 6321843490, REGON: 278034667, dalej „Biuro-Land”. 

Z firmą Biura-Land, w dniu 18 września 2020 r. zawarta została umowa, której 

przedmiotem jest dostawa artykułów higienicznych, środków czystości, artykułów biurowych 

i papierniczych oraz artykułów spożywczych. Biuro-Land realizując przedmiot umowy, 

trzyma się ustalonych terminów dostaw, a dostarczany asortyment jest zawsze zgodny 

z zamówieniem oraz oczekiwaną jakością produktów.  

Prócz tego, cena oferowanego przez Biuro-Land asortymentu jest konkurencyjna, 

w stosunku do cen tego samego rodzaju artykułów i ich jakości, oferowanych na rynku przez 

innych dostawców. 

Zamawiający, którym jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, jest w pełni zadowolony ze 

współpracy z firmą Biuro-Land oraz realizacją przedmiotu ww. umowy. 



 

 

Wszystko co powyżej, bez wątpienia stanowi podstawę odstąpienia od procedury 

przetargowej i wyborze firmy Biuro-Land jako dostawcy artykułów higienicznych, środków 

czystości, artykułów biurowych i papierniczych oraz artykułów spożywczych dla Biura 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.  

 


