
 

 

UCHWAŁA NR 2217/37a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 3 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy usług 

konferencyjno-cateringowych na organizację oficjalnych obchodów jubileuszu 30-lecia 

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.) 

w związku z § 3 ust. 3 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 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru 

dostawcy usług konferencyjno-cateringowych na organizację oficjalnych obchodów 

jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 

 

§ 2.1. Szczegółowe kryteria wyboru stanowią:  

− cena usługi dla specyfikacji wynikającej z punktów poniżej; 

− lokalizacja obiektu w mieście Warszawa; 

− obiekt o odpowiednim standardzie odpowiadającym wymogom wydarzeń oficjalnych; 

− obiekt musi posiadać dwie odrębne sale konferencyjne bądź wyodrębnione przestrzenie, 

przy czym każda z nich mogąca pomieścić minimum 160 osób 

− obiekt musi dysponować możliwością ustawienia podestu scenicznego, krzeseł 

w ustawieniu teatralnym oraz stanowiska dla firmy streamingowej w jednej 

z sal/wyodrębnionych przestrzeni; 



 

 

− obiekt musi dysponować możliwością ustawienia stołów bankietowych oraz stacji 

cateringowych przy zachowaniu swobody poruszania się w drugiej z sal/wyodrębnionych 

przestrzeni;  

− obiekt musi dysponować odpowiednim oświetleniem, wyposażeniem technicznym – 

rzutnik, ekran; 

− obiekt zapewnia usługę cateringową wraz z serwisem, w formie bankietu na stojąco dla 

160 osób; 

− doświadczenie w obsłudze wydarzeń typu konferencje, jakość i profesjonalizm 

w świadczeniu tego typu usług. 

2. W przypadku, gdy ceny proponowane przez oferentów będą identyczne bądź zbliżone, 

pod uwagę będzie brana również ewentualna współpraca z danym dostawcą usług 

konferencyjno-cateringowych w przeszłości.  

3. Wyboru oferty spośród wszystkich spełniających ww. kryteria dokona Krajowa Rada 

Biegłych Rewidentów, z uwzględnieniem rekomendacji Komisji ds. finansowych. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


