POROZUMIENIE
w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień publicznych
na Promocję Projektu „e- Geodezja”
zawarte w dniu 14.06.2022r. pomiędzy:
Powiatem Jędrzejowskim
ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów
NIP: 656-225-18-51, REGON: 291009366
w imieniu którego działają:
Starosta – Paweł Faryna
Wicestarosta – Maria Barańska
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewy Gajos
nazywanym dalej „Liderem”, a
1. Powiatem Buskim
ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój
NIP: 655-192-53-75, REGON: 291009350
w imieniu którego działają:
Starosta – Jerzy Kolarz
Wicestarosta – Stanisław Klimczak
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Artura Polniaka
2. Powiatem Kieleckim
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
NIP: 959-164-57-90, REGON: 291009372
w imieniu którego działają:
Starosta – Mirosław Gębski
Członek Zarządu – Stefan Bąk
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy
3. Powiatem Pińczowskim
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
NIP: 662-174-61-47, REGON: 291009432
w imieniu którego działają:
Starosta – Zbigniew Kierkowski
Wicestarosta – Ryszard Barna
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anity Głuszek
nazywanych dalej „Partnerami”
Lider i Partnerzy będą również określani łącznie jako „Strony Porozumienia”
W oparciu o odpowiednie zastosowanie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ) oraz § 4 pkt 7 Umowy szczegółowej
o współpracy do Porozumienia Partnerskiego o wspólnym przedsięwzięciu z dnia 25.09.2017r.,
Strony zawierają Porozumienie o następującej treści:
§1
1. Strony Porozumienia postanawiają wspólnie przygotować, przeprowadzić postępowania,
oraz udzielić 3 odrębnych zamówień publicznych na:
1) wykonanie jednego wspólnego filmu promocyjno-informacyjnego wraz z emisją w telewizji
o zasięgu regionalnym;
„e- G EODEZ J A - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”

2) wykonanie jednego wspólnego spotu radiowego promocyjno-informacyjnego wraz z emisją
w radio o zasięgu regionalnym;
3) wykonanie prezentacji multimedialnej, promującej wdrożone e-usługi, przygotowanej w
oparciu o jeden wzorzec, dostosowany graficznie do poszczególnych Stron Porozumienia,
(dalej- „zamówienie”).
2.

Postępowania zostaną przygotowane i przeprowadzone zgodnie z zadaniem 6. Promocja
Projektu, w ramach projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego,
Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Oś VII „Sprawne usługi
publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 w procedurze właściwej dla szacunkowej wartości zamówienia oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Partycypacja w wydatkach związanych z w/w zamówieniami, będzie ponoszona przez Lidera
i Partnerów według wielkości środków na w/w zadanie, zgodnie z wartością wskazaną w Studium
Wykonalności oraz proporcjonalnie do procentowego przydziału środków dla zadania 6.
Promocja Projektu. W związku z powyższym, udział w kosztach zamówienia dla poszczególnych
Stron Porozumienia realizujących Projekt, przedstawia się następująco:
- powiat buski- 24,1%
- powiat jędrzejowski- 23,8%
- powiat kielecki- 46%
- powiat pińczowski- 6,1%
4. Strony Porozumienia ustalają, że wartość zamówień o których mowa w § 1 ust. 1 nie przekroczy
łącznie kwoty 50 tyś. zł netto.
5. Strony Porozumienia zobowiązują się zabezpieczyć środki finansowe do wysokości, o któ rej mowa
w ust. 3 i 4, niezbędne do pokrycia kosztów realizacji zamówienia.

§2
1. Strony Porozumienia ustalają, że współpraca w celu przeprowadzenia wsp ólnych postępowań
o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w § 1 ust. 1, jest formą nieodpłatnej
współpracy.
2. Strony Porozumienia wyznaczają spośród siebie Lidera – Powiat Jędrzejowski, jako Zamawiającego
upoważnionego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań, oraz udzielenia zamówień
publicznych, o którym mowa w § 1 ust. 1, w imieniu i na rzecz Stron Porozumienia, a także do
występowania w imieniu Stron Porozumienia przed organami oraz sądami w związku
z rozpatrywaniem ewentualnych odwołań i skarg.
3. Koszty ewentualnych postępowań przed organami oraz sądami, o których mowa w ust. 2, będą
pokrywane przez Strony Porozumienia w częściach równych.
4. Porozumienie będzie realizowane po jego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron
Porozumienia.

„e- G EODEZ J A - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”

§3
1. Przedmiot zamówień publicznych, o którym mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia, zostanie opisany
przez Lidera w poszczególnych projektach - „Opis Przedmiotu Zamówienia”, oraz udostępniony
Partnerom do weryfikacji i zatwierdzenia.
2. Do prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówień, stosowane będą wewnętrzne
uregulowania dotyczące zamówień publicznych obowiązujące u Lidera, przy uwzględnieniu
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
§4
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy każdego postępowania wskazanego w § 1 ust. 1),
Lider udzieli zamówienia publicznego, zawierając w tym celu w imieniu i na rzecz Stron
Porozumienia umowę z Wykonawcą.
2. Strony Porozumienia zobowiązują się do wykonania umów zawartych przez Lidera i sfinansowania
kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca wystawi faktury dla każdej ze Stron Porozumienia proporcjonalnie do procentowego
udziału w kosztach realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 3.
§5
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 zrealizowaną usługę.
§6
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§7
Wszelkie zmiany Porozumienia mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy- Prawo zamówień publicznych.

§9
Porozumienie sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron Porozumienia.
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Powiat Jędrzejowski:
Starosta – Paweł Faryna
Wicestarosta – Maria Barańska
……………..…………….…….………….… …………………………....……………….… ………………………….…..…….……….…

Powiat Kielecki:
Starosta – Mirosław Gębski
Członek Zarządu -Stefan Bąk

………………………..….….…………….… ……………………….….……..………….… ……………………..……..……………….…

Powiat Buski:
Starosta – Jerzy Kolarz
Wicestarosta – Stanisław Klimczak

……………….…..……….……………….… ………………..………….….…………….… ………………………..….……….……….…

Powiat Pińczowski:
Starosta – Zbigniew Kierkowski
Wicestarosta – Ryszard Barna

……………….………..….……………….… ………………………….…..………….….… ……………………..…….….…………….…

„e- G EODEZ J A - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”

