
 

 

UCHWAŁA NR 1758/27a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 6 sierpnia 2021 r.  

 

w sprawie wyboru kancelarii prawnej do obsługi prawnej  

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 dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty 

w przetargu zainicjowanym uchwałą Nr 1719/26a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru kancelarii 

prawnej do obsługi prawnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na wybór kancelarii prawnej 

do obsługi prawnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, wskazując kancelarię SADKOWSKI 

I WSPÓLNICY Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 4, lok. 

U-7A, NIP: 5252573850, REGON: 146995691. 

 

§ 2. Umowa, której przedmiotem będzie świadczenie usług prawnych na rzecz Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów, zostanie zawarta niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 16 lipca 2021 r., kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Spółka komandytowa 

z siedzibą w Warszawie, dalej: „Kancelaria”, złożyła drogą e-mailową ofertę na obsługę 

prawną Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, dalej: „PIBR”, a w dniu 20 lipca 2021 r. 

Kancelaria przesłała aktualizację oferty w zakresie ceny za świadczenie usług prawnych. 

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 na obsługę prawną PIBR niepodlegającą odrzuceniu, 

przesłaną przez Kancelarię. Decyzja ta podyktowana była przede wszystkim tym, że 

Kancelaria spełniła kryteria wyboru kancelarii do obsługi prawnej PIBR zgodnie z uchwałą 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, dalej: „KRBR”, w sprawie zatwierdzenia 

szczegółowych kryteriów wyboru kancelarii prawnej do obsługi prawnej PIBR, tj.: 

przedstawiona stawka godzinowa za obsługę prawną jest akceptowalna, kompetencje osób 

dedykowanych do obsługi prawnej PIBR, doświadczenie oraz gotowość podjęcia współpracy 

od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

Prócz tego, Komisja Przetargowa podejmując decyzję o wyborze Kancelarii wzięła pod 

uwagę również to, że dotychczasowa współpraca z Kancelarią przebiegała bardzo dobrze oraz 

to, że wybór Kancelarii zapewni ciągłość prac realizowanych dotychczas przez Kancelarię. 

Komisja Przetargowa przekazała KRBR informację o wyborze oferty Kancelarii na 

obsługę prawną PIBR jako najkorzystniejszej oferty. 

KRBR, w związku z przekazaną jej informacją postanawia dokonać wyboru oferty na 

obsługę prawną PIBR, złożonej przez Sadkowski i Wspólnicy Spółka komandytowa 

z siedzibą w Warszawie. 

 

 


