
 

 

UCHWAŁA NR 1101/16a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

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 

 

 
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 przetargach zainicjowanych uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów1 na wybór 

dostawcy artykułów higienicznych i środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych 

oraz artykułów spożywczych w 2020 r. na potrzeby Biura Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów, 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, zwaną dalej „Biuro-Land”. 

 

 
1 1. Uchwała Nr 1016/13a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy artykułów higienicznych i środków czystości w 2020 

r. na potrzeby Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów; 

2. Uchwała Nr 1019/13a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru  dostawcy artykułów biurowych i papierniczych w 2020 r. na 

potrzeby Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów; 

3. Uchwała Nr 1020/13a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy artykułów spożywczych w 2020 r. na potrzeby Biura 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 



 

 

§ 2. Umowa, której przedmiotem będzie dostawa artykułów higienicznych, środków 

czystości, artykułów biurowych, papierniczych oraz artykułów spożywczych na rzecz 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zostanie zawarta do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 10 sierpnia 2020 r., firma Biuro-Land złożyła ofertę na dostawę artykułów 

higienicznych i środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych oraz artykułów 

spożywczych w 2020 r. na potrzeby Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, dalej: „Biuro 

PIBR”. Złożona oferta, była najkorzystniejszą ofertą jaka wpłynęła w wyznaczonym terminie 

do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.  

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, zgodnie z Zasadami 

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, Komisja Przetargowa wyłoniła najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą 

odrzuceniu, przesłaną przez firmę Biuro-Land. Decyzja ta podyktowana była tym, że firma 

Biuro-Land przedstawiła najbardziej profesjonalną ofertę. Dodatkowo, świadczy ona inne 

usługi, którymi Polska Izba Biegłych Rewidentów może być zainteresowana, m.in. takie jak 

archiwizacja i niszczenie dokumentów oraz dostawa produktów reklamowych. Ponadto, firma 

ta oferuje usługi doradztwa w zakresie potrzeb zamawiającego. O wyborze tej ofert 

przeważyło również to, że firma Biuro-Land proponuje najniższe ceny w oferowanym 

asortymencie. 

Komisja Przetargowa przekazała Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów informację 

o wyborze oferty Biuro-Land na dostawę artykułów higienicznych i środków czystości, 

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

Biura PIBR, jako najkorzystniejszej oferty. 



 

 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, w związku z przekazaną jej informacją postanawia 

dokonać wyboru oferty złożonej przez Biuro-Land na dostawę artykułów higienicznych 

i środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych oraz artykułów spożywczych 

w 2020 r. na potrzeby Biura PIBR od dnia 1 września 2020 r. 

 


