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Porozumienie

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup biletów lotniczych dla 7 osób
- uczestników projektu pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”, 

biorących udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Portugalii (Barcelos) 
organizowanym w ramach Programu Erasmus+

zawarte w Kielcach w dniu 5 kwietnia 2022 roku w oparciu o tryb rozeznania rynku na podstawie 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach 
z dnia 20 stycznia 2021 roku

pomiędzy:

Powiatem Kieleckim z siedzibą: ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 959 164 57 90, REGON: 
291009372, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Pana Mariusza Ścianę - Członka Zarządu

Pana Cezarego Majchra - Członka Zarządu Powiatu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Anny Moskwy

a

Województwem Świętokrzyskim

z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

w imieniu którego działa

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce

reprezentowane przez Jacka Wołowca - Dyrektora

zwanym dalej „Uczestnikiem 1”

a

Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Bodzentynie

siedziba: ul. Wolności 1A, 26-010 Bodzentyn

reprezentowaną przez:

Katarzynę Przygodzką - p. o. Dyrektora poradni

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - Elwiry Sidorczuk

zwanym dalej „Uczestnikiem 2”

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
wBodzErtyrie Powiatowa Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna
w Piekoszowie



H9 Erasmus+
Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Chmielniku

siedziba: ul. Furmańska 1A, 26-020 Chmielnik 

reprezentowaną przez:

Martę Nowak - Dyrektora poradni

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - Małgorzaty Żubrowskiej

zwanym dalej „Uczestnikiem 3”

Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Piekoszowie

siedziba: ul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów

reprezentowaną przez:

Beatę Osmólską - Kaletę - Dyrektora poradni

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - Haliny Janowskiej

zwanym dalej „Uczestnikiem 4”

zwanymi dalej „Zamawiającym - Uczestnikiem”;

zwanymi dalej łącznie „Stroną” lub „Stronami”

§1

1. Strony niniejszego Porozumienia oświadczają, że przystępują do Porozumienia w celu 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania 
rynku na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym 
w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021 roku na zakup biletów lotniczych dla 7 osób - uczestników 
projektu pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”, biorących udział 
w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Barcelos w Portugalii, w okresie od: wylot 
19 kwietnia 2022 r. (wtorek) do: przylot 22 kwietnia (piątek).

2. Strony ustalają, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa 
w ust. 1 powyżej, w całości przeprowadzi Zamawiający.

3. Zamawiający - Uczestnicy udzielają pełnomocnictwa Zamawiającemu i upoważniają go do 
dokonywania wszystkich czynności wymaganych dla przeprowadzenia postępowania 
o zamówienie publiczne i udzielenia zamówienia w imieniu i na jego rzecz.

4. Wykonawca wystawi faktury dla Zamawiającego i każdego z Uczestników proporcjonalnie 
do liczby osób delegowanych na spotkanie z danej jednostki:

Zamawiający: 2 osoby;

Uczestnik 1: 2 osoby;
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Uczestnik 2: 1 osoba;

Uczestnik 3: 1 osoba;

Uczestnik 4: 1 osoba.

Zamawiający nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w tym zakresie.

§2

1. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 14 227,64 zł netto (słownie: czternaście tysięcy 
dwieście dwadzieścia siedem złotych i 64/100), w tym dla poszczególnych Stron: 
Zamawiający: 4 065,04 zł
Uczestnik 1: 4 065,04 zł 
Uczestnik 2: 2 032,52 zł 
Uczestnik 3: 2 032,52 zł 
Uczestnik 4: 2 032,52 zł

Kwota, którą Zamawiający ma obowiązek udostępnić na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania wynosi 17 500,00 zł brutto i stanowi sumę kwot jaką Zamawiający 
i Uczestnicy zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zamawiający: 5 000,00 zł
Uczestnik 1: 5 000,00 zł 
Uczestnik 2: 2 500,00 zł 
Uczestnik 3: 2 500,00 zł 
Uczestnik 4: 2 500,00 zł

2. Zamawiający - Uczestnicy zobowiązują się zabezpieczyć środki finansowe 
w wysokości, o której mowa w ust. 1, niezbędne do pokrycia kosztu transportu osób po 
rozstrzygnięciu postępowania i wystawieniu faktury przez Wykonawcę

§3

1. Zamawiający odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za:

a) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na organizację usługi transportowej dla 7 osób 
- uczestników projektu pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”, na 
międzynarodowe spotkanie projektowe do Portugalii (miejscowość Barcelos) 
w okresie od dnia 19 kwietnia 2022 r. (wtorek) do dnia 22 kwietnia (piątek);

b) pełną obsługę administracyjno - biurową;
c) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach;
d) wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa (wyjaśnianie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie 
postępowania, itp.), w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym 
w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa;

e) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji.
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2. Zamawiający-Uczestnicy zobowiązują się do sfinansowania zakupu biletów lotniczych 

w ilości wskazanej w § 1 ust. 4 - dla uczestników międzynarodowego spotkania 
projektowego w Portugalii (Barcelos), organizowanego w ramach projektu pn. „Akademia 
Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”, w okresie od dnia 19 kwietnia 2022 r. (wtorek) do dnia 
22 kwietnia 2022r. (piątek).

§4

1. Strony ustalają, że współpraca w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest formą nieodpłatnej 
współpracy.

2. Strony ustalają, że koszty przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający-Uczestnicy ponoszą 
w częściach:
Zamawiający: 5 000,00 zł 
Uczestnik 1: 5 000,00 zł 
Uczestnik 2: 2 500,00 zł 
Uczestnik 3: 2 500,00 zł 
Uczestnik 4: 2 500,00 zł

§5
1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas określony, tj. do czasu zakończenia 

wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 i dokonania płatności za zrealizowana usługę przez każdą ze stron.

2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie znajdą przepisy 
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z późn.
zm.)

4. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzacłj, po jednym dla każdej 
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