
 

 

UCHWAŁA NR 1721/26a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 7 lipca 2021 r.  

 

w sprawie wyboru dostawcy usług telekomunikacyjnych  

dla Polskiej Izby 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, dalej: „KRBR”, dokonuje wyboru 

najkorzystniejszej oferty w przetargu zainicjowanym uchwałą Nr 1374/21a/2021 Krajowej 

Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 

kryteriów wyboru dostawcy usług telekomunikacyjnych dla Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów, na wybór dostawcy usług telekomunikacyjnych dla Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów, dalej: „PIBR”, wskazując na spółkę T-Mobile S.A. z siedzibą w Warszawie, 

pod adresem ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, NIP: 5261040567, REGON: 011417295, 

dalej: „T-Mobile”. 

 

§ 2. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z T-Mobile, zostanie zawarta 

niezwłocznie po podjęciu niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 25 lutego 2021 r., T-Mobile złożyła ofertę na dostawę usług 

telekomunikacyjnych dla 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 telekomunikacyjnych 

dla PIBR, niepodlegającą odrzuceniu, przesłaną przez T-Mobile. Decyzja ta podyktowana 

była przede wszystkim tym, że T-Mobile spełniła kryteria wyboru dostawcy usług 

telekomunikacyjnych dla PIBR, określone uchwałą KRBR. Prócz tego, w związku ze zmianą 

operatora telefonii komórkowej dla PIBR i trwającym okresem wypowiedzenia umowy 

świadczenia usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług, który pokryje się 

z pierwszym miesiącem świadczenia usług przez T-Mobile, T-Mobile zaproponowała bez 

kosztowy pierwszy miesiąc świadczenia usług telekomunikacyjnych dla PIBR. 

Komisja Przetargowa przekazała KRBR informację o wyborze oferty T-Mobile na 

dostawę usług telekomunikacyjnych dla PIBR, jako najkorzystniejszej oferty. 

KRBR, w związku z przekazaną jej przez Komisję Przetargową informacją, postanawia 

dokonać wyboru oferty na dostawę usług telekomunikacyjnych dla PIBR, złożonej przez T-

Mobile. 


