UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie wolnej ręki.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Województwo Kujawsko-Pomorskie, które wykonuje zadania
przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych jest zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie
z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, do przeprowadzenia postępowania został wybrany tryb z wolnej
ręki, gdyż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych
z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów zamówienie może
wykonać tylko jeden wykonawca. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500) Zarząd
Województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na
rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Przepisy prawa nie wymagają konsultacji w przedmiotowej uchwale.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W ramach wszczętego uchwałą Nr 9/339/19 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 06.03.2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest zorganizowanie
i przeprowadzenie promocji gospodarczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas
XXVI edycji „Welconomy Forum In Toruń” w dniach 18-19 marca 2019 roku w Toruniu
oraz podczas XXVII edycji „Welconomy Forum In Toruń”. W toku przeprowadzonych
negocjacji ustalono warunki wykonania zamówienia, w tym wynagrodzenie w wysokości
180 000,00 złotych brutto za XXVI edycję. Wszelkie uzgodnienia, co do treści umowy
z wykonawcą ustalono podczas przedmiotowych negocjacji w siedzibie zamawiającego,
załączając do dokumentacji protokół wraz ze wzorem umowy oraz niezbędnymi
załącznikami. Ponadto Wykonawca podczas przedmiotowych negocjacji złożył
Zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca spełnił
warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz jego oferta
nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym, wykonanie zamówienia powierzyć należy
Wykonawcy: Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” w Toruniu, z siedzibą przy ul. Przy
Skarpie 68D/25, 87-100 Toruń.
5. Ocena skutków regulacji:
Środki na realizację przedmiotowego zamówienia zabezpieczone zostały w budżecie w:
Dział: 750 Rozdział: 75075
2019 rok § 4307 – 92 574,00 zł brutto; § 4309 – 87 426,00 zł brutto
2020 rok § 4307 – 92 574,00 zł brutto, § 4309 – 87 426,00 zł brutto
Zadanie rzeczowe w budżecie: Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP
oraz promocja potencjału gospodarczego regionu
Nr naboru: RPKP.01.05.02-04-0003/18
Projekt: Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja
potencjału gospodarczego regionu.

Nr uchwały przyznającej dofinansowanie, a w przypadku projektów, które nie mają
przyznanego dofinansowania należy określić na jakim etapie jest projekt: uchwała
Nr 31/1551/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyznania dofinansowania na realizacje projektu własnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020

