
 

 

UCHWAŁA NR 1057/15a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 3 sierpnia 2020 r.  

 

w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej 

oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą usług 

 

 

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

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.)  

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 wyraża zgodę na odstąpienie 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, dotyczącej 

wyboru dostawcy usług systemu księgowo-kadrowego dla Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów.  

 

§ 2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyraża zgodę na zawarcie UMOWY OPIEKI 

SIMPLE na dostawę usług, o których mowa w § 1 uchwały, ze spółką SIMPLE S.A. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 49/51, bez przeprowadzania procedury 

przetargowej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia procedury przetargowej uzasadnione jest 

tym, że spółka SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 49/51, 

zwana dalej „SIMPLE”, jest twórcą i wykonawcą programu SIMPLE.ERP, który jest dziełem 

autorskim SIMPLE. Program ten od 2012 r. służy do obsługi finansowo księgowej Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów, zwanej dalej „PIBR” (w tym Oddziałów PIBR). Na uwagę 

zasługuje fakt, że program ten był specjalnie napisany na zlecenie PIBR, aby był 

kompatybilny z systemem Ewidencja wykorzystywanym przez PIBR. Zaznaczyć również 

należy, że SIMPLE jest jedynym dostawcą nowych wersji oprogramowania SIMPLE.ERP 

oraz wymaganych poprawek powołanego programu. Ponadto, SIMPLE jest jedynym 

istniejącym podmiotem, świadczącym usługi wsparcia dla użytkowników oprogramowania 

SIMPLE.ERP.  

W świetle powyższego stwierdzić należy, że SIMPLE, która na zlecenie PIBR napisała 

i wdrożyła program SIMPLE.ERP w PIBR, jest jedynym możliwym dostawcą usług wsparcia 

dla programu SIMPLE.ERP. Powyższe stanowi zatem bez wątpienia podstawę odstąpienia 

od procedury przetargowej. 

 


