
 

 

UCHWAŁA NR 2455/44a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 14 listopada 2022 r.  

 

w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej 

oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą 

 

 
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), w związku 

z § 3 ust. 3 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

stanowiących załącznik do uchwały Nr 3/2022 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów z dnia 6 września 2022 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów odstępuje 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, na wybór dostawcy 

rozwiązań informatycznych polegających na dzierżawie serwera/serwerów w zewnętrznym 

centrum danych wraz z oprogramowaniem oraz usługi wsparcia administracyjnego, 

wskazując na firmę Itmation Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. 

Okrężna 10, NIP: 8961514342, REGON: 021461590, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 378073, dalej: „Itmation”. 

 

§ 2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyraża zgodę na zawarcie i realizację umowy 

z Itmation, której przedmiotem będzie dzierżawa serwera/serwerów w zewnętrznym centrum 

danych wraz z oprogramowaniem oraz usługa wsparcia administracyjnego, po uprzednim 

podpisaniu umowy na wdrożenie systemu informatycznego do obsługi procesów finansowo-

księgowych oraz kadrowo-płacowych dla PIBR. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

 

Uzasadnienie 

 

 Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, dalej: „Krajowa Rada”, w związku z trwającym 

procesem informatyzacji w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, dalej: „PIBR”, w tym m.in. 

zakupem systemu informatycznego do obsługi procesów finansowo-księgowych oraz 

kadrowo-płacowych dla PIBR, tj. systemu ERP II Enova 365 oraz rozpoczęciem się prac 

związanych z wdrożeniem nowego systemu informatycznego do obsługi procesów 

finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych w PIBR, postanowiła uwzględnić 

rekomendację o skorzystaniu z rozwiązań informatycznych polegających na dzierżawie 

serwera/serwerów w zewnętrznym centrum danych, zwanych dalej: „rozwiązaniami 

informatycznymi”. 

 W tym celu, koniecznym było znalezienie dostawcy rozwiązań informatycznych wraz 

z niezbędnym oprogramowaniem oraz usługą wsparcia administracyjnego dla PIBR. Z uwagi 

na trwające prace związane z wdrożeniem systemu ERP II Enova 365, a co za tym idzie 

koniecznością jak najszybszego dostarczenia rozwiązań informatycznych, o których mowa 

powyżej, Krajowa Rada rozeznała się w ofertach dostawców rozwiązań informatycznych 

i ostatecznie zdecydowała o odstąpieniu od procedury przetargowej na wybór dostawcy 

rozwiązań informatycznych objętych niniejszą uchwałą, wskazując na firmę Itmation. 

 Oferowane przez Itmation rozwiązanie informatyczne spełnia wszystkie kryteria wyboru 

określone uchwałą Nr 2372/43a/2022 Krajowej Rady z dnia 30 września 2022 r. w sprawie 

zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy rozwiązań informatycznych 

polegających na dzierżawie serwera/serwerów w zewnętrznym centrum danych wraz 

z oprogramowaniem oraz usługi wsparcia administracyjnego. Jednocześnie, oferta Itmation 

wyróżnia się pod względem kosztowym i jakościowym na tle innych tego typu rozwiązań 

znajdujących się na rynku. 

 Uzasadnieniem wyboru dostawcy rozwiązania informatycznego, jest również fakt 

zaplanowania środków finansowych na realizację tego celu w budżecie PIBR na 2022 r. 


