
                                                                                                                 Tłuszcz, dnia 3.12.2018 r. 

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy: 

 

1) nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Tłuszcz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

2) określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia: 

„wykonywanie usług opiekuńczych na terenie gminy Tłuszcz, w miejscu zamieszkania 

podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu, zgodnie z ilością godzin i zakresem 

ustalonym w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie” 

3) szacunkowa wielkość zamówienia: 

468 000,00 zł (słownie: czterysta cześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) 

4) nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: 

Spółdzielnia Socjalna POŻYTEK, ul. Warszawska 11, 05-240 Tłuszcz 

5) podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia w postępowaniu in- 

house: 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2015 poz. 2164) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie 

udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad 

własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje 

dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę 

taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, 

b) ponad 90% ddziałalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad 

którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o którejmowa w lit. A, 

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego: 

Gmina/OPS w Tłuszczu jako podmiot zamawiającego jest jednostką sektora finansów publicznych, 

która posiada 100% udziałów wraz z powiatem wołomińskim w spółdzielni socjalnej osób prawnych 

POŻYTEK. Odgrywa w spółdzielni decydująćą rolę wraz z drugim samorządem- powiatem 

wołomińskim w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje 

odzwierciedlenie w Statucie Spółdzielni POŻYTEK. 

Ponad 90% działalności Spółdzielni Socjalnej POŻYTEK dotyczy zadań powierzonych jej przez JST. 

SS Pożytek wykonuje zadania gminy i powiatu bezpośrednio lub pośrednio w oparciu o majątek 

należący do JST. 

6) Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 

1.01.2019 – 31.12.2019 r. 

7) informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłosszenia o 

zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 jeżeli zostało zamieszczone lub 

opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub 

opublikowane. 

Informacja o której mowa w art. 66 ust. 2 Pzp nie została zamieszczona i nie była publikowana. 

 

 

                                                                        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

                                                                                              Katarzyna Rostek 


