Koło, dnia 20.05.2020 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 zakończono realizację projektu zgodnie z
umową o dofinansowanie z dniem 30 kwietnia 2020 roku, obecnie trwa przygotowywanie
dokumentów w celu rozliczenia końcowego wniosku w porozumieniu z powiatem tureckim.
2. Przeprowadzono postępowanie pod nazwą „Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy
danych GESUT na terenie miasta Koła” w ramach trzech zadań. Podpisano umowy z wykonawcami.

W ramach zadania numer 1 „Zadanie I obejmuje arkusze nr 24,25,26,27,33 i część arkusza 32”
podpisano umowę z Panią Moniką Domagalską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „MSD
Monika Domagalska” oś. St. Batorego, 29/54, 60-687 Poznań, na kwotę 35.500,00 zł brutto.

W ramach zadania numer 2 „Zadanie II obejmuje arkusze nr 12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,28”
podpisano umowę z „Zakładem Usług Geodezyjnych sp. z o.o. ul. Hoża 86 lok 410, 00-682, Warszawa
reprezentowanym przez Członka Zarządu – Pana Jana Marka Poradzińskiego, na kwotę 58.548,00 zł
brutto.

W ramach zadania numer 3 „Zadanie III obejmuje arkusze nr 6,10,11,19,20” w związku z
odmową podpisania umowy przez jednego z wykonawców, podpisano umowę z następnym w
kolejności z najkorzystniejszą ofertą - Panią Moniką Domagalską prowadzącą działalność gospodarczą
pod nazwą „MSD Monika Domagalska” oś. St. Batorego 29/54, 60-687 Poznań, na kwotę 36.600,00 zł
brutto.
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. Zlecono wykonanie kosztorysów w związku z planowanym wykonaniem remontów dachów budynków
szkolnych. Trwa przygotowywanie wartości szacunkowej projektu.
5. Trwa przygotowywanie postępowania na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy
danych GESUT na kolejne arkusze.
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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