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Chorkówka, rok 2019-02-22

Szulc-Efekt sp. z.o.o.
ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) w zw. z art. 247 i 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamiam
o odmowie uwzględnienia w całości wniesionej petycji z dnia 8 listopada 2018 r. przekazanej
przez Urząd Gminy Chorkówka w dniu 27.11.2018 r. w przedmiocie analizy możliwości
wdrożenia w Ośrodku procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia – w formie o której mowa w art.
10a ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie
W dniu 27.11.2018 r. Urząd Gminy Chorkówka przekazał do tut. Ośrodka petycję z
dnia 8 listopada 2018 r., której wnioskodawcą jest Szulc-Efekt sp. z.o.o. o przeprowadzenie
analizy możliwości wdrożenia w Ośrodku procedur związanych z pełnym używaniem
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia – w formie
o której mowa w art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych.
GOPS Chorkówka nie posiada komercyjnego oprogramowania dotyczącego
elektronizacji zamówień publicznych. Obecnie wszystkie zamówienia realizowane przez
GOPS Chorkówka to zamówienia do 30.000 EURO, bez zastosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych. Tut. Ośrodek nie jest zobowiązany do udzielania zamówień
publicznych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji publicznej. Ministerstwo
Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych podjęły działania związane z budową bezpłatnej
centralnej Platformy e-Zamówienia, która ma stanowić rozwiązanie w zakresie procesu
udzielania zamówienia publicznego z pełnym użytkowaniem środków komunikacji
publicznej. GOPS Chorkówka od stycznia 2020 r. będzie korzystał z centralnej Platformy
e-Zamówień w przypadku wystąpienia postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Biorąc pod uwagę powyższe petycja nie znajduje uzasadnienia do jej uwzględnienia.
Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi
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