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Dotyczy:   odpowiedzi na pytanie p. Andrzeja Raźnego zadane podczas sesji w dniu 28.01.2021 r.  
 
 
 

W odpowiedzi na pytanie p. Andrzeja Raźnego zadane podczas sesji w dniu 28.01.2021 r. 

uprzejmie wyjaśniam. 

Platforma zakupowa firmy Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z której będzie 

korzystać Urząd Miejski w Mosinie w swoich rozwiązaniach posiada m.in. moduł: realizacji zamówień 

regulaminowych, czyli poniżej 130 000 zł netto oraz realizowanych w trybach ustawy Pzp. Zatem 

przeprowadzenie postępowania dla zamówień poniżej ww. progu na platformie będzie możliwe. 

Decyzję o zamieszczeniu zapytania na platformie zakupowej podejmować będzie kierownik 

zamawiającego na pisemny wniosek kierownika referatu realizującego dane zamówienie, po 

uwzględnieniu specyfiki, charakteru, złożoności i rodzaju zamówienia. Projektowane regulacje 

wewnętrzne także wskazują jedną z form pozyskania ofert, jako zamieszczenie zapytania ofertowego 

na platformie zakupowej.  

 Odrębnym zagadnieniem jest udzielanie zamówień przez jednostki organizacyjne Gminy.  

Za realizację zamówień w danych jednostkach dopowiadają kierownicy tych jednostek. Tym samym 

oni decydują o zakresie planowanych zamówień w ramach posiadanych budżetów odpowiednio  

do realizowanych zadań. Dlatego zamówienia poszczególnych jednostek nie wchodzą w zakres 

zamówień udzielanych przez Urząd Miejski w Mosinie i nie podlegają zasadzie agregacji. Szkoły  

oraz inne jednostki organizacyjne mogą wspólnie przeprowadzić zamówienia na konkretny zakres. 

Jednak proces ten wymaga m.in. przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych,  

w tym m.in. wybrania jednostki, która: 



 

1) przeprowadzi odpowiednią procedurę, 

2) będzie odpowiedzialna za zebranie zapotrzebowania na dany rodzaj zakupu, 

3) ustali osoby odpowiedzialne w danej jednostce za realizację zamówienia, w tym rozliczenie, 

logistykę i dystrybucję danego zamówienia do poszczególnych jednostek objętych 

postępowaniem. 

Czas przygotowania takiej procedury może okazać się na tyle czasochłonny, że uniemożliwi realizację 

zadań poszczególnych jednostek, a nawet bieżące ich funkcjonowanie.   

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 

 

 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. BZP - a/a 

 
 
 
 
Do wiadomości: 
Sekretarz Gminy Mosina  


