
 

 

 

UCHWAŁA NR 2222/37a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 8 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie wyboru dostawcy obsługi technicznej  

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

w dniach 5-6 września 2022 r. 

 
 

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 2137/35a/2022 Krajowej 

Rady Biegłych Rewidentów z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia 

szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy obsługi technicznej Nadzwyczajnego Krajowego 

Zjazdu Biegłych Rewidentów w dniach 5-6 września 2022 r., na wybór dostawcy obsługi 

technicznej Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, dalej: „NKZBR” 

w dniach 5-6 września 2022 r., wskazując na Jarosława Szymczaka prowadzącego 

jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą JSK JAROSŁAW SZYMCZAK z siedzibą 

w Dosinie 33, 05-140 Serock, NIP 761-118-90-07, REGON 147000440, dalej: „JSK Jarosław 

Szymczak”. 

 

§ 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 5 maja 2022 r. r., firma JSK Jarosław Szymczak złożyła drogą e-mailową 

ofertę na obsługę techniczną NKZBR w dniach 5-6 września 2022 r. 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, zgodnie z Zasadami 

przeprowadzania przetargów stanowiącymi załącznik do uchwały nr 3160/50a/2019 KRBR 

z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania przetargów, Komisja Przetargowa 

wyłoniła najkorzystniejszą i jedyną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, na obsługę techniczną 

NKZBR w dniach 5-6 września 2022 r., złożoną przez firmę JSK Jarosław Szymczak  

Decyzja ta podyktowana była tym, że firma JSK Jarosław Szymczak spełniła 

wszystkie kryteria wyboru dostawcy obsługi technicznej NKZBR w dniach 5-6 września 

2022 r. określone uchwałą Nr 2137/35a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 6 

kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy obsługi 

technicznej Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w dniach 5-6 

września 2022 r. 

Prócz tego, Komisja Przetargowa podejmując decyzję o wyborze firmy JSK Jarosław 

Szymczak wzięła pod uwagę fakt, o dotychczasowej, dobrej współpracy w przeszłości przy 

organizacji Krajowych Zjazdów Biegłych Rewidentów z firmą JSK Jarosław Szymczak. 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, w związku z przekazaną jej rekomendacją 

postanawia dokonać wyboru oferty na dostawcę obsługi technicznej NKZBR w dniach 5-6 

września 2022 r., złożonej przez firmę JSK Jarosław Szymczak. 


