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                                   Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house 

 

Informacja o  zawarciu umowy zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 14, ust. 11 ustawy Prawo zamówień 

Publicznych (tekst jedn. Dz.U. Z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), o następującej treści: 

1) nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Tłuszcz, którą reprezentuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu ul. Warszawska 10, 05-

240 Tłuszcz, www.opstluszcz.pl 

2) określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu w okresie od 1.01.2019- 31.12.2019 r. 

3) szacunkowa wartość zamówienia: 468 000,00 zł 

4) nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia 

Spółdzielnia Socjalna POŻYTEK, ul. Warszawska 11, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-165-96-13, REGON 

367928692 

5) podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. Z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. dalrj Pzp) Zamawiający może udzielić zamówienia 

z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa, osobie prawnej, 

jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

 a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającycmi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, sprawuje 

nad daną osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, 

przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łączne warunki: w skład 

organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wzystkich 

uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może 

reprezentować więcej niż jednego zamawiającego, 

– uczstniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne 

oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej, 

– kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających 

sprawująchch nad nią kontrolę, 

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych 

jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane 

przez tych zamawiająch, 

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywarnego, 

Powyżej przedstwiony stan faktyczny ma miejsce i wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust. 

1 pkt 14 Pzp, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego Spółdzielni, w 

której gmina posiada wspólnie z innymi zamawiającycmi 100% udziałów w trybie wolnej ręki 

(zamówienie in-house). 

6) Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy 

Zamawiający przewiduje, że zamówienie będzie realizowane w terminie od 1.01.2019 r. do 

31.12.2019 r. 

7) Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze 

zawarcia umowy, o której mowa w art. 66 ust. 2 Pzp, jeżeli zostało zamieszczone lub 

opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub 

opublikowane. 

Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w UM w Tłuszczu w dniu 03.12.2018 r. 
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