
 

 

UCHWAŁA NR 2211/36a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 13 maja 2022 r.  

 

w sprawie wyboru dostawcy systemu informatycznego do obsługi procesów finansowo-

księgowych oraz kadrowo-płacowych 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 z późn. zm.) 

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 1914/31a/2021 Krajowej 

Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 

kryteriów wyboru dostawcy systemu informatycznego do obsługi procesów finansowo-

księgowych oraz kadrowo-płacowych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na wybór 

dostawcy systemu informatycznego do obsługi procesów finansowo-księgowych oraz 

kadrowo-płacowych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, dalej: „PIBR”, wskazując na 

firmę DAMAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Sokratesa 5/47, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla. m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000397899, NIP 1182079484, REGON 145826450, dalej: „DAMAL”. 

 

§ 2. Umowa z dostawcą usług, o którym mowa w § 1 uchwały, zostanie zawarta 

niezwłocznie po podjęciu niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 8 kwietnia 2022 r., firma DAMAL złożyła drogą e-mailową ofertę na dostawcę 

systemu informatycznego do obsługi procesów finansowo-księgowych oraz kadrowo-

płacowych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, zgodnie z Zasadami 

przeprowadzania przetargów stanowiącymi 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 na dostawcę systemu 

informatycznego do obsługi procesów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych dla 

PIBR, tj. system ERP II Enova 365, złożoną przez firmę DAMAL.  

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, wzięto po uwagę przede wszystkim 

okoliczność, że firma DAMAL spełniła wszystkie szczegółowe kryteria zakupu 

oprogramowania – systemu informatycznego do obsługi procesów finansowo-księgowych oraz 

kadrowo-płacowych dla PIBR określone uchwałą Nr 1914/31a/2021 Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów 

wyboru dostawcy systemu informatycznego do obsługi procesów finansowo-księgowych oraz 

kadrowo-płacowych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanej dalej „uchwałą nr 

1914/31a/2021”.  

Ponadto zgodnie z określonymi w uchwale nr 1914/31a/2021 podstawowymi kryteriami 

wyboru oferty, Komisja Przetargowa uwzględniła oferowaną przez firmę DAMAL cenę, 

w szczególności w odniesieniu do dodatkowych kryteriów wyboru oferty takich jak: 

− wieloletnie, potwierdzone referencjami, doświadczenie firmy DAMAL na rynku wdrożeń 

oprogramowania systemów ERP II, w tym wybranego przez Polską Izbę Biegłych 

Rewidentów systemu Enova 365, 

− posiadany przez firmę DAMAL portfel produktów (narzędzi) umożliwiających 

elastyczność w realizowaniu w przyszłości kolejnych planowanych przez Polską Izbę 

Biegłych Rewidentów etapów zmian informatycznych, 



 

 

− umiejętności komunikacyjne i interpersonalne oraz aktywność firmy DAMAL w toku 

procedury przetargowej przejawiające się bezpośrednim kontaktem oraz zapytaniami 

kierowanymi do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w celu ustalenie dokładnych potrzeb 

i wymagań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dla dostosowania oraz najlepszego 

zindywidualizowania oferty, 

− dotychczasowa pozytywna współpraca z Polską Izbą Biegłych Rewidentów przy 

wdrażaniu modułu kadrowo płacowego. 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, w związku z przekazaną jej rekomendacją 

postanawia dokonać wyboru oferty na dostawę systemu informatycznego do obsługi procesów 

finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

złożonej przez firmę DAMAL. 

 

 

 


