
 UCHWAŁA NR 150/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

 

 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: Dostawa programowalnych robotów edukacyjnych    

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.1) oraz art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), uchwala się, co 

następuje: 

  

§ 1. Wyraża się zgodę na rozpoczęcie postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego o wartości powyżej 30 000 euro na zadanie pn.: Dostawa programowalnych 

robotów edukacyjnych. 

 

§ 2. Upoważnia się Starostę do przeprowadzenia postępowania, powołania komisji 

przetargowej i podpisywania wszystkich dokumentów, z wyjątkiem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński  

 

Marek Olszewski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815. 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostarczenie 

programowalnych robotów edukacyjnych na potrzeby zajęć z programowania i robotyki oraz 

walk sumo robotów w ramach projektu „EU-geniusz w świecie 3D”, nr RPKP.10.02.02-04-

0001/18. 

Powiat toruński jest liderem partnerskiego projektu „EU-geniusz w świecie 3D”, 

realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z udziałem gmin: 

Chełmża, Miasto Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka 

Nieszawka oraz Kowalewo Pomorskie, w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 września 2023 r. 

Projekt adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół kształcenia ogólnego, dla których 

organem prowadzącym są lider i partnerzy.  

Powiat jako lider partnerstwa odpowiada za przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych w 

budżecie zakupów, związanych z doposażeniem szkół i realizacją dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych. 

 

 W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planuje się zakup 

489 zestawów programowalnych robotów edukacyjnych. Szacowana wartość tego 

zamówienia wynosi 242 170 zł netto, czyli 56 166 euro. Wartość przedmiotu zamówienia 

wskazuje zatem na przeprowadzenie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego.  

 

Planowane jest udzielenie zamówienie w dwóch częściach: część I – zestawy zawierające 

programowalnego robota edukacyjnego wraz z akcesoriami (486 zestawy); część II – zestawy 

do samodzielnego złożenia robota do nauki podstaw robotyki wraz z akcesoriami (3 zestawy). 

Zakupione roboty trafią łącznie do 32 szkół na terenie powiatu toruńskiego, w tym 6 

zestawów do Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży oraz 

9 zestawów dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Chełmży w Zespole Szkół im. Unii 

Europejskiej w Chełmży, umożliwiając efektywną realizację zajęć w projekcie. 

 


