
 

 

 

 

UCHWAŁA NR 2341/42a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 12 września 2022 r.  

 

w sprawie wyboru dostawcy usług streamingowych  

do obsługi technicznej XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu 

 
 

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 2022 r. poz. 1302), 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, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty 

w przetargu zainicjowanym uchwałą Nr 2275/38a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru firmy 

streamingowej do obsługi technicznej XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu, na wybór 

dostawcy usług streamingowych do obsługi technicznej XXIII Dorocznej Konferencji 

Audytingu, wskazując na firmę Quality Based Media Jakub Żołubak, Jakub Mech spółka 

cywilna z siedzibą w Łąkcie Górnej 259, 32-731 Żegocina, posiadającej NIP 8681959801, 

REGON 22538452, zwaną dalej: „UPLIVE”. 

 

§ 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 18 sierpnia 2022 r., UPLIVE złożył drogą e-mailową ofertę na dostawę usług 

streamingowych do obsługi technicznej XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu, dalej: 

„XXIII DKA” 

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 ofertę nie podlegającą odrzuceniu, na dostawę usług 

streamingowych do obsługi technicznej XXIII DKA, złożoną przez UPLIVE.  

Decyzja ta podyktowana była przede wszystkim tym, że UPLIVE spełnia wszystkie 

kryteria wyboru dostawcy usług streamingowych do obsługi technicznej XXIII DKA 

określone uchwałą Nr 2275/38a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lipca 

2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru firmy streamingowej do 

obsługi technicznej XXIII DKA. W szczególności, decyzja Komisji Przetargowej 

podyktowana była tym, że zakres oferowanych przez UPLIVE usług jest adekwatny do 

oferowanej ceny za ich świadczenie. Bardzo duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji 

miała również pozytywna opinia innej organizacji na temat usług świadczonych przez 

UPLIVE oraz doświadczenie firmy UPLIVE w organizacji konferencji o charakterze 

podobnym do XXIII DKA. 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, w związku z przekazaną jej rekomendacją 

postanawia dokonać wyboru oferty na dostawcę usług streamingowych do obsługi technicznej 

XXIII DKA, złożonej przez UPLIVE. 


