
 

 

UCHWAŁA NR 1473/22a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 5 marca 2021 r.  

 

w sprawie wyboru dostawcy usług na przeprowadzenie audytu teleinformatycznego 

stosowanych rozwiązań IT w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów 
 

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

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), oraz § 3 ust. 

1 pkt 3 oraz § 8 ust. 4 Zasad przeprowadzania przetargów stanowiących załącznik do uchwały 

nr 3160/50a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie 

zasad przeprowadzania przetargów, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty 

w przetargu zainicjowanym uchwałą Nr 1172/18a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru 

dostawcy usług na przeprowadzenie audytu teleinformatycznego stosowanych rozwiązań IT 

w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, na wybór dostawcy usług na przeprowadzenie audytu 

teleinformatycznego stosowanych rozwiązań IT w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, dalej: 

„PIBR”, wskazując na spółkę Foxcode Wagner Sp. j. z siedzibą w Warszawie pod adresem 

ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391827, REGON: 015899279, NIP: 

5291697177, działająca pod marką „IT AUDIT”, dalej: „IT AUDIT”. 

 

§ 2. Umowa, której przedmiotem będzie przeprowadzenie audytu teleinformatycznego 

rozwiązań IT stosowanych w PIBR, zostanie zawarta niezwłocznie po podjęciu niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 30 grudnia 2020 r., IT AUDIT złożyła ofertę na przeprowadzenie audytu 

teleinformatycznego rozwiązań IT stosowanych w PIBR. 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, zgodnie z Zasadami 

przeprowadzania przetargów stanowiącymi załącznik do uchwały nr 3160/50a/2019 KRBR 

z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania przetargów, Komisja Przetargowa 

wyłoniła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wybór dostawcy usług na przeprowadzenie 

audytu teleinformatycznego stosowanych rozwiązań IT w PIBR, niepodlegającą odrzuceniu, 

przesłaną przez IT AUDIT. Decyzja ta podyktowana była tym, że IT AUDIT spełniła kryteria 

wyboru dostawcy usług na przeprowadzenie audytu teleinformatycznego stosowanych 

rozwiązań IT w PIBR, zgodnie z uchwałą KRBR w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 

kryteriów wyboru, tj.: oferta IT AUDIT była najatrakcyjniejsza biorąc pod uwagę niską cenę, 

termin realizacji oraz duże, potwierdzone wykazanymi projektami doświadczenie zarówno 

samego IT AUDIT jak również zespołu wskazanego do realizacji prac audytowych. 

Dodatkowo, Komisja Przetargowa wskazała, że czas realizacji przedsięwzięcia powinien 

zagwarantować właściwą realizację zakresu audytu, w szczególności biorąc pod uwagę 

panującą w kraju pandemię i konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego 

oraz dopasowanie trybu pracy i dostępności pracowników PIBR i IT AUDIT. 

Ważnym wyróżnikiem zespołu IT AUDIT w ocenie Komisji Przetargowej, który 

przemawia za wybraniem właśnie jej w prowadzonej procedurze przetargowej, jest 

doświadczenie w obsłudze organizacji branżowych i zawodowych różnego typu o specyfice 

zbliżonej do działalności PIBR. 

Istotnym z punktu widzenia rzetelności procesu audytu jak i jego wyników jest 

posiadanie przez dwóch przedstawicieli IT AUDIT certyfikatu bezpieczeństwa informacji 

ISO 27001. 

Komisja Przetargowa przekazała KRBR informację o wyborze oferty IT AUDIT na 

przeprowadzenie audytu teleinformatycznego stosowanych rozwiązań IT w PIBR, jako 

najkorzystniejszej oferty. 



 

 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, w związku z przekazaną jej przez Komisję 

Przetargową informacją, postanawia dokonać wyboru oferty na przeprowadzenie audytu 

teleinformatycznego stosowanych rozwiązań IT w PIBR, złożonej przez IT AUDIT. 


