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PANI 

MAŁGORZTA KAPTUR 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ  

W MOSINIE 

 

 

Dot.: zapytania nr BR.0003.488.2021 z dnia 1 marca 2021 r. w zakresie pkt. 3 i 4. 

 

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Mosinie, Pana Jana Marciniaka 

dotyczącego zakupu laptopów (BR.0003.488.2021), w załączeniu przekazuję następujące 

informacje: 

1. Zakup laptopów w ramach zlecenia nr IN.871.2020.BD oraz IN.946.2020.BD, został 

zrealizowany, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr 224/2019 z dnia 

31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim 

w Mosinie. 

2. Ze względu na pilny charakter zakupu, wynikający głównie z bardzo dynamicznie 

zmieniającej się sytuacji kadrowej wynikającej z postępującej pandemii Covid-19 tj. dużej 

ilości pracowników, którzy w stosunkowo krótkim czasie musieli podjąć swoje obowiązki 

w trybie pracy zdalnej oraz ze względu na poważne problemy z bieżącą dostępnością 

sprzętu komputerowego, którego dostawy byłyby realizowane niezwłocznie, 

na podstawie § 3 ust. 2 w. wym. zarządzenia, Burmistrz Gminy Mosina, wyraził zgodę na 

odstąpienie od przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego. Niemniej, 

przeprowadzono analizę, z której wynikało, że oferowana cena zakupu, w przypadku 

zlecenia nr IN.871.2020.BD, kształtowała się na poziomie ok. 400 zł poniżej cen 

rynkowych w zakresie sprzętu komputerowego i ok. 170 zł w zakresie oprogramowania, 

natomiast w przypadku zlecenia nr IN.946.2020.BD, na poziomie ok. 700 zł poniżej cen 

rynkowych, w zakresie sprzętu i ok. 190 zł w zakresie oprogramowania, stąd zakupy te, 

mimo zastosowanego trybu, spełniały również kryteria wynikające z przepisów dot. 

celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych z zachowaniem zasady 

uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. 



3. W każdym z w. wyż. zleceń zakupiono po 10 komputerów przenośnych wraz 

z niezbędnym oprogramowaniem oraz wyposażeniem, których przeznaczeniem było 

i jest wykorzystanie na potrzeby pracy zdalnej pracowników Urzędu Miejskiego 

w Mosinie. 

4. Komputery użyczane są i odbierane pracownikom, zgodnie z procedurami określonymi 

w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Mosina nr 134/2020 z dnia 23 października 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 

w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina z dnia 

17 maja 2019 r. Nr IN.0050.84.2019 w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej 

sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a także 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr IN.0050.109.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. 

zmieniającym Zarządzenia nr IN.0050.84.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie 

wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz 

stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzania danych osobowych. 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 

(-) Przemysław Mieloch 
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