
 

 

UCHWAŁA NR 1728/26a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 19 lipca 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 (t.j. Dz. U. z 2020 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, dalej: „KRBR”, 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, na wybór 

firmy streamingowej do obsługi technicznej XXII Dorocznej Konferencji Audytingu, dalej: 

„XXII DKA”, wskazując na firmę Brill AV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod 

adresem ul. Ojca Aniceta 7, 03-264 Warszawa, NIP: 1070003205, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246063, dalej: 

„Brill”. 

 

§ 2. KRBR wyraża zgodę na zawarcie i realizację umowy z Brill, której przedmiotem 

będzie obsługa techniczna XXII DKA w trybie on-line. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uzasadnienie 

 

 W 2020 r. na podstawie uchwały Nr 965/12a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji XXI Dorocznej Konferencji Audytingu, 

zwołana została XXI Doroczna Konferencja Audytingu, która miała zostać przeprowadzona 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w trybie on-line. W związku z powyższym 

Biuro Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, dalej: „Biuro PIBR”, rozpoczęło nabór ofert firm, 

które mogą zapewnić techniczne przygotowanie i przeprowadzenie tejże konferencji w trybie 

on-line.  

 W wyniku prowadzonego naboru ofert firmy do obsługi technicznej XXI Dorocznej 

Konferencji Audytingu, Biuro PIBR zebrało dziesięć ofert. Komisja programowa ds. 

Dorocznej Konferencji Audytingu w 2020 r. wyłoniła trzy oferty, które spełniały kryteria 

wyboru. Dyrektor Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przeprowadziła 

osobiste wizytacje w studiach trzech wyłonionych firm. Po głębokiej analizie nadesłanych 

ofert przez każdą z trzech firm oraz wizytacji studiów nagraniowych tych firm, Komisja 

programowa ds. Dorocznej Konferencji Audytingu w 2020 r. postanowiła wybrać firmę Brill 

AV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiot odpowiedzialny za techniczne 

przygotowanie i przeprowadzenie XXI Dorocznej Konferencji Audytingu w 2020 r. Decyzja 

o wyborze firmy Brill AV Media Sp. z o.o. podyktowana była przede wszystkim tym, że 

spełniała ona wszystkie kryteria wyboru firmy do obsługi technicznej XXI Dorocznej 

Konferencji Audytingu, a ponadto oferta cenowa przedstawiona przez ww. firmę była 

najkorzystniejsza patrząc na jej wysokość w stosunku do jakości i zakresu oferowanej usługi. 

 W wyniku zawartej umowy, której przedmiotem była obsługa techniczna XXI Dorocznej 

Konferencji Audytingu on-line, firma Brill przygotowała i przeprowadziła XXI Doroczną 

Konferencję Audytingu w 2020 r.  

 W ocenie organizatora XXI Dorocznej Konferencji Audytingu, tj. KRBR, organizacja 

tejże konferencji i jej przeprowadzenie w 100% odpowiadało oczekiwaniom organizatora.  



 

 

 W związku z planowaną XXII DKA, która z uwagi na trwający na dzień podejmowania 

niniejszej uchwały stan epidemii, ogłoszony z powodu COVID-19, XXII DKA planowana 

jest w trybie on-line. W związku z tym, koniecznym jest wybranie firmy, która od strony 

technicznej przygotuje i przeprowadzi XXII DKA. 

 KRBR mając na uwadze bardzo dobre doświadczenia związane ze współpracą z firmą 

Brill przy organizacji XXI Dorocznej Konferencji Audytinguw 2020 r., postanawia wybrać 

firmę Brill jako podmiot odpowiedzialny za obsługę techniczną także XXII DKA w trybie 

hybrydowym.  

 KRBR zauważa również, że firma Brill spełnia wszystkie kryteria wyboru firmy 

streamingowej do obsługi technicznej XXII DKA, przyjęte uchwałą NR 

1718/26a/2021Krajowej Rady Biegłych rewidentów z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru firmy streamingowej do obsługi technicznej 

XXII Dorocznej Konferencji Audytingu. 

 Na uwagę zasługuje również fakt, że środki finansowe na zapewnienie obsługi 

technicznej XXII DKA zostały przewidziane w planie finansowym Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów na rok 2021 r. 

 Z tych względów KRBR postanawia odstąpić od obowiązku przeprowadzenia procedury 

przetargowej na wybór firmy streamingowej do obsługi technicznej Konferencji, wskazując 

firmę Brill. 


