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Pani Małgorzata Kaptur  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca. 

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Mosinie, Pana Jana Marciniaka 

dotyczącego zakupu laptopów (BR.0003.488.2021), w załączeniu przekazuję następujące 

informacje: 

Ad. 1 Gmina Mosina uzyskała grant w wysokości 100 000,00 zł na zakup komputerów 

dla 9 gminnych szkól. Pieniądze pochodziły ze środków Unii Europejskiej, z 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”. Zgodnie 

z założeniami tego programu, wsparcie w postaci grantu przeznaczone było na doposażenie 

jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie 

zdalnym. Podpisano umowę na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła - wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. ” Z budżetu gminy do tego 

zadania dołożono kwotę 5.534 zł Za pozyskaną kwotę zostało zakupionych 40 laptopów, które 

trafiły w użyczenie do uczniów i kilku nauczycieli, z przeznaczeniem na kształcenie w systemie 

zdalnym. Laptopy przekazano w użyczenie dyrektorom szkół 19 maja 2020 r. 

Zapytania ofertowe wysłano do 6 podmiotów w dniu 3 kwietnia 2020 r. W Wyznaczonym 

terminie otrzymano 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę (kryterium 100% cena) złożyła firma 

Hardsoft-Telekom. 

Ad.2 - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: / Osi 

priorytetowej POPC - „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działania 1.1 



„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach” w ramach programu „Zdalna Szkoła +” gmina 

uzyskała kolejne 100,000 zł i przy wkładzie własnym 5.534 zł zakupiono kolejne 40 laptopów, 

które zostały użyczone dyrektorom szkół, w celu użyczenia uczniom i nauczycielom na czas 

nauczania zdalnego. W tym przypadku podczas użyczenia sprzętu ważne było dodatkowe 

kryterium - sprzęt był dedykowany głównie dla rodzin wielodzietnych. Oferty złożyły 3 firmy, 

a najkorzystniejszą cenowo ofertę przedstawiła firma „Hardsoft - Telecom” z Poznania. 

Laptopy przekazano do szkół 26 maja 2020 r. 

Od 8 marca 2020 r. obowiązuje Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374). Art. 6 ustawy 

o C0VID-19 może znaleźć zastosowanie również do zamówień publicznych, których 

przedmiotem są dostawy sprzętu IT, czy też usługi z zakresu IT. Potrzeby zamawiających 

w tym zakresie różnią się w zależności od specyfiki wykonywanej działalności. W związku 

z tym - jak w każdym przypadku- niezbędna jest każdorazowa analiza dokonana przez 

zamawiającego, polegająca na sprawdzeniu, czy planowane zamówienie na sprzęt IT lub 

usługę IT wypełnia przesłanki określone w ww. przepisie. Powyższy przepis upoważnia zatem 

zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.            

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zostaną spełnione przesłanki 

w nim przewidziane. 

Jednocześnie po uzyskanych wytycznych Instytucji Zarządzającej Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa w ramach ogłoszonych naborów konkursów „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła 

PLUS”, wskazana została możliwość zastosowania art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 374, ze zm., dalej „specustawa”). Zamawiający w pierwszej kolejności powinien 

dokonać oceny, czy dostawa jest niezbędna do przeciwdziałania COVID-19. W tym zakresie 

odwołać należy się do art. 2 ust. 2 specustawy, który stanowi, że przez przeciwdziałanie  

COVID-19 na gruncie specustawy rozumie się wszelkie czynności związane ze: 

1) zwalczaniem zakażenia; 

2) zapobieganiem rozprzestrzenianiu się; 



3) profilaktyką; 

4) zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej wywołanej 

wirusem SARS-CoV2. 

Wskazać należy, iż wskazane wyżej uzasadnione może być także spełnieniem drugiej 

przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 specustawy, tj. wysokim prawdopodobieństwem szybkiego 

i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub ochroną zdrowia publicznego. 

W związku z powyższym w ramach realizacji projektów, na które uzyskała Gmina 

Mosina dofinansowanie zastosowane zostały procedury zgodnie z wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej CPPC. 

Z powodu epidemii koronawirusa, nauczanie w systemie zdalnym odbywało się od 

kwietnia do czerwca 2020 roku. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie uczą się zdalnie od 

końca października 2020 r. Dla wielu taki system to problem natury technicznej, gdy na 

przykład w tym samym czasie, w zajęciach on-line uczestniczyć musi więcej niż jedna osoba. 

Dzieję się tak, gdy w domu jednocześnie kilkoro rodzeństwa uczestniczy w lekcjach on-line, 

i jeszcze dodatkowo rodzice pracują zdalnie. Problemy z odpowiednią ilością sprzętu były 

największe na początku nauczania zdalnego, bo zarówno szkoły jak i rodzice nie byli 

zabezpieczeni w odpowiednią ilość sprzętu do nauczania/uczenia się na odległość. 

Złożenie przez Gminę wniosku o grant na komputery poprzedziła diagnoza sytuacyjna. 

Na jej podstawie ustalona została liczba uczniów i nauczycieli wymagających sprzętowego 

wsparcia, by e-nauczanie przebiegało bez zakłóceń. Szkoły od początku realizacji nauczania 

zdalnego użyczały komputery i laptopy, które są na co dzień dostępne w szkole dla uczniów. 

Każdorazowo użyczenie sprzętu następuje po podpisaniu umowy użyczenia pomiędzy 

dyrektorem szkoły a rodzicami ucznia. 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 

(-) Przemysław Mieloch 
 

Otrzymują: 
1. Adresat, 
2. a/a. 
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Anna Balcerek-Kałek, Referat Oświaty i Sportu, 
 tel. 61 8109 580. 


