UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
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.
W związku z art. 19 ust. 1 ustawy kierownik zamawiającego powołuje do przeprowadzenia
postępowania komisję przetargową. Zgodnie z art. 39 ustawy do przeprowadzenia
postępowania został wybrany tryb przetargu nieograniczonego jako tryb podstawowy
i w pełni realizujący zasadę konkurencyjności, co pozwala na wyłonienie najkorzystniejszej
oferty, a ponadto spełnia wymagania nałożone na jednostki administracji publicznej przez
ustawę Prawo zamówień publicznych.
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 realizacją projektu dotyczącego utworzenia bazy dydaktycznej
dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku
Doskonalenia Zawodowego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego, co wymaga przeprowadzenia robót budowlanych w budynku
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ulicy
Rajskiej 1 w Bydgoszczy, związanych z przystosowaniem go do potrzeb kształcenia
zawodowego praktycznego prowadzonego przez Ośrodek oraz budową bazy dydaktycznej.
Inwestycja ta będzie polegała m.in. na utworzeniu nowych pracowni wraz z wyposażeniem
dla zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa, fryzjer, elektryk. Powstaną
również szatnie, magazyny, węzły higieniczno-sanitarne i inne potrzebne pomieszczenia do
właściwego funkcjonowania obiektu edukacyjnego. Konieczne jest wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, które ma na celu wyłonienie wykonawcy, który
wykonana powyższe zadanie.
5. Ocena skutków regulacji:
Projekt zostanie złożony do oceny do 15 marca 2019 roku w naborze wniosków
w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18.

