UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wszczęcia
postępowania na usługę społeczną, prowadzonego w trybie art. 138o.
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 zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
W związku z art. 19 ust. 2 ustawy kierownik zamawiającego może powołać do
przeprowadzenia postępowania komisję przetargową. Zgodnie z art. 138o ustawy jeżeli
wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1,
zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2-4 powołanego przepisu.
W tej sytuacji Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny
i niedyskryminujący oraz zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na
okoliczności jego udzielenia, w szczególności:
1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia
oferty;
2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia;
3) kryteria oceny ofert.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
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 przedmiocie niniejszej uchwały.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W związku z koniecznością zorganizowania i przeprowadzenia 10 pięciodniowych
pobytów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności
zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na
zielonym!”, w ośrodkach położonych na terenach: Brodnickiego Parku Krajobrazowego
(2 turnusy), Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (1 turnus), GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego (1 turnus), Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
(1 turnus), Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (1 turnus), Tucholskiego Parku
Krajobrazowego (2 turnusy), Wdeckiego Parku Krajobrazowego (1 turnus) i Zespołu Parków
Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (1 turnus), należy wszcząć postępowanie na usługę
społeczną z podziałem na 8 części.
5. Ocena skutków regulacji:
Zadanie rzeczowe w budżecie: Edukacja społeczności zamieszkujących obszary
chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!.
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