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                      ZARZĄD 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
Poznań, dnia 27 listopada 2020 r. 

 
Nr sprawy: DRG-II-1.813.28.2020 

 
 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 
o której mowa w art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych 

  
 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 
 
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań 
 

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:  
 
Powierzenie ARR Transformacja Sp. z o.o. (Wykonawca) realizacji zadań publicznych 
na rzecz Województwa Wielkopolskiego (Zamawiający) w zakresie wspierania 
procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej, na co składają się 
cztery bloki zadań, to jest : 
Blok Zadań I - Opracowanie, wdrożenie i monitoring Terytorialnego Planu 
Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej, 
Blok Zadań II - Organizacja wydarzeń poświęconych zagadnieniem sprawiedliwej 
transformacji w Wielkopolsce Wschodniej, 
Blok Zadań III – Opracowanie, wdrożenie oraz monitoring Strategii Rozwoju 
Wielkopolski Wschodniej, 
Blok Zadań IV - Opracowanie Bazy Wiedzy na temat procesu sprawiedliwej 
transformacji. 

 
3. Szacunkowa wartość zamówienia:  

  
 900.000,00 zł. 

 
4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:  

 
ARR Transformacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w organizacji 
ul. Zakładowa 4,  
62-510 Konin 

 
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki: 

 
Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 
pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Uzasadnienie wyboru trybu: 
 
Celem Samorządu Województwa oraz instytucji działających na rzecz rozwoju 
Regionu Wielkopolski Wschodniej na najbliższe lata jest wspieranie procesu 
transformacji energetycznej i związanych z nią przemian społeczno-gospodarczych, 
aby przebiegały one w sposób zrównoważony i sprawiedliwy, przeciwdziałając 
procesowi wykluczenia społecznego, przy jednoczesnym zapewnieniu nowych 
impulsów rozwojowych i utrzymaniu konkurencyjności tego obszaru. 

 Samorząd Województwa podejmuje szereg inicjatyw, by skutecznie przygotować 
Wielkopolskę Wschodnią do absorpcji środków z Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. W tym celu powołano gremia złożone zarówno z ekspertów, jak 
i z przedstawicieli biznesu i samorządu, które służą jako platforma dyskusji i stanowią 
cenne źródło wiedzy na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w subregionie. Ma to 
duże znaczenie dla podejmowania oraz wdrażania efektywnych i odpowiadających 
lokalnym potrzebom decyzji i instrumentów wsparcia. 

 Skuteczna realizacja zadań, jakie wyznaczają władze Województwa Wielkopolskiego 
w celu wspierania rozwoju Wielkopolski Wschodniej - zarówno w tworzonym 
Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji, jak i w przyjętej Strategii Rozwoju 
Wielkopolski do 2030r., wymaga, by były one realizowane przez podmiot, który będzie 
koordynował działania na całym obszarze Wielkopolski Wschodniej, zapewniając 
stały, bezpośredni kontakt z interesariuszami zarówno z obszaru samorządu 
lokalnego, biznesu, nauki, jak i społeczeństwa obywatelskiego. 
Obowiązkiem Samorządu Województwa jest przygotowanie ram instytucjonalno-
prawnych, umożliwiających absorpcję środków publicznych, krajowych i 
zagranicznych, przeznaczonych na transformację gospodarczą Subregionu 
Konińskiego 

 
   Spółka ARR Transformacja Sp. z o.o., powołana przez Agencję Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Koninie, skupiać się będzie na realizacji procesu sprawiedliwej 
transformacji, zapewniając jego prawidłowy przebieg przy jednoczesnym elastycznym 
reagowaniu na zachodzące zmiany, zarówno w kontekście gospodarczym, jak i 
społecznym. 

 
  Powierzenie zadań przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Spółce ARR 

Transformacja Sp. z o.o. nastąpi w trybie zamówienia in-house w myśl art. 67 ust 1 
pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 288 ze zm.).  

  
 Zgodnie z powyższym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie 
prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli 
sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na 
cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby 
prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna 
osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, 

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 
powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną 
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osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. 
a, 

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału 
prywatnego. 

Spółka ARR Transformacja Sp. z o.o. spełnia powyższe warunki. 
 

6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 
 
Okres realizacji Umowy ustala się na: 

a) rozpoczęcie realizacji Umowy: data podpisania Umowy przez Strony; 
b) termin przekazania pierwszej płatności: pierwszy kwartał 2021r. , 
c) zakończenie realizacji Umowy: 31.12.2022r. 
 

7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o 
zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało 
zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało 
zamieszczone lub opublikowane: 
 
Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym 
mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.   


