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Warszawa: Program do spraw historycznych aspektów stosunków polsko-rosyjskich 

Numer ogłoszenia: 134109 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 

14/16A, 00-041 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 295 00 30, faks 22 295 00 31. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Program do spraw historycznych 

aspektów stosunków polsko-rosyjskich. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest 

usługa polegająca na wykonywaniu czynności związanych z prowadzonym w Centrum 

Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia programem do spraw historycznych aspektów 

stosunków polsko-rosyjskich. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia publicznego 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w szczególności następujących zadań: 1) 

nadzoru nad realizacją programów stypendialnych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i 

Porozumienia; 2) przygotowywania, na zlecenie Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego 

Dialogu i Porozumienia, wniosków o pozyskanie środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych; 3) koordynowania przygotowywań do konferencji naukowych 

organizowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 4) 

przygotowywania i nadzoru nad realizacją umów zawieranych przez Centrum Polsko-

Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na sporządzenie ekspertyz lub realizację projektów 

badawczych; 5) wykonywania, na zlecenie Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i 

Porozumienia, kwerend archiwalnych w kraju i za granicą; 6) sporządzania, na zlecenie 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ekspertyz i opracowań naukowych; 7) 

utrzymywanie kontaktów z rosyjskim środowiskiem historycznym.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.22.10-6, 73.21.00.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 
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III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Piotr Adam Głuszkowski, ul. Piłsudskiego 2, 87-820 Kowal, kraj/woj. kujawsko-

pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87823,04 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 85000,00 

 Oferta z najniższą ceną: 85000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85000,00 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zamawiający 

może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania zamówienia w 

zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Przedmiotem zamówienia publicznego 

jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności związanych z prowadzonym w 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia programem do spraw 

historycznych aspektów stosunków polsko-rosyjskich. Na realizację zamówienia 

publicznego składa się szereg świadczeń, w tym 92312210-6 Usługi świadczone przez 
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autorów oraz 73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań. Mamy zatem do 

czynienia z przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, a jego 

rezultatem będą utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 

zm.). Jest to zatem zamówienie publiczne udzielane w zakresie działalności twórczej 

Wykonawcy. W związku z powyższym należy uznać, że są spełnione przesłanki, aby 

przedmiotowe zamówienie publiczne zostało udzielone w trybie zamówienia z wolnej 

ręki. 


