Koło, dnia 24.04.2020 r.
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU ORAZ REFERATU DS. ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
1. W ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata 2014-2020 postępowanie pod nazwą „Dostawa wyposażenia do pracowni
elektrotechniki i elektroniki samochodowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole” w ramach części
„Dostawa urządzeń wulkanizacyjnych” podpisano umowę w dniu 25 marca 2020 r. na kwotę 35.999,64
zł. Urządzenia zostały dostarczone o odebrane.
Natomiast na „Dostawę narzędzi” w związku z tym , że w ramach przetargu nieograniczonego część ta
została unieważniona, zostało przeprowadzone postępowanie z wolnej ręki na podstawie art. 67. ust 1 pkt
4 ustawy Pzp. Umowa została podpisana w dniu 02 kwietnia 2020 r. na kwotę 40.250,52 zł brutto.
Narzędzia zostały już dostarczone i odebrane.
2. Przeprowadzono postępowanie pod nazwą „Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy
danych GESUT na terenie miasta Koła” w ramach trzech zadań. Na chwilę obecną trwa badanie ofert.
3. W ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie
elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, trwa wyjaśnianie zapytań Urzędu Marszałkowskiego do wniosku
o płatność.
4. W ramach ogłoszonego naboru w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Powiat Kolski złożył wniosek na zakup 83 sztuk laptopów
poleasingowych spełniających wymogi standardów programu. Projekt realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu” działania 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. W dniu 24 kwietnia 2020 roku podpisano
umowę o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na kwotę 99.600,00 zł. Laptopy
zostały już zakupione i przekazane nieodpłatnie do 7 szkół (Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych w Kłodawie; Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w
Kole; Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole; Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Kościelcu; Zespół Szkół Technicznych w Kole; Zespół
Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole; Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu).
Ponadto:
1. Na bieżąco prowadzony jest rejestr umów oraz opis i rejestr faktur zgodnie z zamówieniami
publicznymi.
2. Na bieżąco gromadzone są informacje o programach i funduszach europejskich dostępnych dla Powiatu
Kolskiego.
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