UZASADNIENIE
1.

Przedmiot regulacji:
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

2.

Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 3 pkt 1 ust. 1 Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego 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. 2 Pzp kierownik zamawiającego może powołać
do przeprowadzenia postępowania komisję przetargową. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
do przeprowadzenia postępowania został wybrany tryb z wolnej ręki, gdyż jest to zamówienia
udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług i polega na powtórzeniu podobnych usług oraz zamówienie takie było
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu
jego wartości.
3.

Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Przepisy prawa nie wymagają konsultacji w przedmiotowej uchwale.

4.

Uzasadnienie merytoryczne:
W związku, z faktem iż w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia było opracowanie autorskiej koncepcji
katalogu promującego województwo kujawsko-pomorskie oraz jego druk i dystrybucja,
zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
PZP polegających na opracowaniu autorskiej koncepcji lub modyfikacji wcześniej
zaproponowanej koncepcji katalogu promującego województwo kujawsko-pomorskie,
zachodzi przesłanka ustawowa do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w trybie
z wolnej ręki.
Wobec powyższego, zgodnie z ustawą Pzp, zasadne jest zastosowanie trybu z wolnej ręki.
Zaproszenie do realizacji przedmiotu zamówienia skierowane zostanie do wykonawcy:
Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, Oddział
w Bydgoszczy ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz.
5.

Ocena skutków regulacji:
Środki na realizację przedmiotowego zamówienia zabezpieczone zostały w budżecie
Dział: 750 Rozdział: 75075
§ 4307 – 127.500,00 zł,
§ 4309 – 22.500,00 zł.
Nr zadania: W/N/750/138/RPO2/1.5.2/5

