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Odpowiadając na petycję, która wpłynęła do Urzędu Gminy Bolesławiecw dniu 7 listopada 2018
r. roku w sprawie elektronizacji zamówień publicznych informuję:

Pytanie 1.1:
„[] Wartość w PLN netto postępowań w sprawie zamówień 0 wartości poniżej 30 tys. euro [... ]"

Odpowiedź:
2.108.085,72 PLN

Pytanie 1.2:
„[...] Ilości postępowań w sprawie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro [...]"

Odpowiedź:
24 postępowania

Pytanie 1.3:
„[...] średnia ilość oferentów przypadających na jedno postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego w ramach postępowań prowadzonych przez Urząd w 2017 r. w zakresie kwot powyżej
10 tys. PLN brutto [...]”

Odpowiedź:
Brak szczegółowych danych - ok. 3 oferty

Pytanie 1.4:
„[...] wskazanie szczegółowego adresu URL w Biuletynie Informacji Publicznej — gdzie na dzień złożenia
przedmiotowego wniosku — opublikowano obowiązujący regulamin udzielania zamówień publicznych —

poniżej 30 tys. euro [...]”

Odpowiedź:
http:/lbip.gminaboleslawiec.pI/download/attachment/S121/zwgb_338_14.pdf
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Pytanie 1.5:
„[...] czy Urząd - posiada umowę komercyjną z podmiotem zewnętrznym w przedmiocie świadczenia
usług dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej czy korzysta z publicznych — dostępnych rozwiązań
w tym względzie (miniPotralUZP) [... ]”

Odpowiedź: nie

Pytanie 1.6:
„[...] Jeżeli odpowiedź jest twierdząca w zakresie posiadania permanentnej umowy z podmiotem
komercyjnym w obszarze obslugi platformy zakupowej zamówień publicznych [...] wnosimyo udzielenie
informacjipublicznejw przedmiocie łącznej kwoty rocznej kosztów ponoszonych przez Urząd w ramach
korzystania z rzeczonych usług [...]”

Odgawiedź:
nie dotyczy

Pytanie 2.1:
„[...] próba dokonania analizy — możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pelnym
używaniemśrodków komunikacjielektronicznejw postępowaniach o udzieleniezamówienia — wformie,
o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych [...]”

Odpowiedź:
Wakat na stanowisku Inspektora ds. Zamówień Publicznychod sierpnia 2018 r.

Pytanie 2.2:
„[...] Na bazie dokonanej analizywnosimyo krótkie, kilkuzdaniowepodsumowanie [...] mocnych i słabych
stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniach o udzielenie zamówienia [...]”

Odpowiedź:
Od 1 grudnia 2018 roku będzie obsadzone stanowisko Inspektora ds. Zamówień Publicznych —

wówczas też temat wróci jako do ewentualnego rozeznania i być może do wdrożenia.
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