
 

 

UCHWAŁA NR 1029/14a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 8 lipca 2020 r.  

 

w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej 

oraz wyrażenie 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 opieki serwisowej oprogramowania Obieg Dokumentów/Ewidencja.  

 

§ 2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyraża zgodę na zawarcie Umowy Opieki 

Serwisowej na dostawę usług, o których mowa w § 1 uchwały, ze spółką BRAF.TECH Sp. 

z o.o. z siedzibą w Staniątki (32-005) pod numerem 858, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000822581, 

posiadającą REGON: 385260760, NIP: 6832108219, bez przeprowadzania procedury 

przetargowej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia procedury przetargowej uzasadnione jest tym, 

że spółka BRAF.TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Staniątki (32-005) pod numerem 858, wpisaną 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000822581, posiadającą REGON: 385260760, NIP: 6832108219, zwana dalej 

„BRAF.TECH”, przez ostatnie 2 lata świadczyła usługi opieki serwisowej oprogramowania 

Obieg Dokumentów/Ewidencja, rozbudowując system oraz dostosowując go do zmienianych 

przepisów 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.). Jednocześnie pracownicy 

BRAF.TECH posiadają kwalifikacje, kompetencje oraz znajomość systemu umożliwiającą 

świadczenie usługi opieki serwisowej oprogramowania Obieg Dokumentów/Ewidencja. Na 

uwagę zasługuje fakt, że program Ewidencja był specjalnie napisany na zlecenie PIBR 

i niewielu dostawców jest w stanie świadczyć opiekę serwisową tego oprogramowania, 

a BRAF.TECH zna już to oprogramowanie i jest w stanie świadczyć jego obsługę serwisową 

na najwyższym poziomie.  

W świetle powyższego stwierdzić należy, że BRAF.TECH, jest jedynym możliwym, 

spełniającym kryteria wyboru, dostawcą usług wsparcia dla programu Obieg Dokumentów/ 

Ewidencja. Powyższe stanowi zatem bez wątpienia podstawę odstąpienia od procedury 

przetargowej. 

 


