ZARZĄDZENIE NR 472/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 12 marca 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw przygotowania i udzielenia
zamówienia publicznego na wykonanie projektu Miejskiej Platformy Internetowej
(MPI) „Magiczny Kraków”.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 6 ust. 3 i § 10 zarządzenia Nr 175/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
5 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, § 1 ust. 4 w zw. z ust.
5 załącznika do zarządzenia Nr 1260/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa (tekst jednolity: zarządzenie
Nr 112/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2008 r.) zarządza się, co następuje:

§1
1. Powołuje się Zespół Zadaniowy do spraw przygotowania i udzielenia zamówienia
publicznego na wykonanie projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) „Magiczny
Kraków”, zwany dalej Zespołem.
2. Udzielenia zamówienia publicznego dokonuje się w trybie zamówienia z wolnej ręki,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.
1655 z późn. zm.).
3. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu:
Anna Frankiewicz – Kancelaria Prezydenta,
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu:
Piotr Malcharek – Wydział Informatyki,
3) Sekretarz Zespołu
Marcin Faber – Kancelaria Prezydenta,
4) Członkowie Zespołu:
a) Sylwia DroŜdŜ – Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych,
b) Paweł Krawczyk – Kancelaria Prezydenta,
c) Rafał Kulczycki - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
d) Robert Skalny – Wydział Organizacji i Nadzoru,
e) Artur śyrkowski - Biuro Marketingu Turystycznego Miasta.
§2
1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu naleŜy:
1) organizowanie i koordynowanie prac Zespołu oraz zwoływanie jego posiedzeń,
2) zapraszanie do udziału w pracach Zespołu zewnętrznych ekspertów lub innych osób
w celu realizacji zadań, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia,

3) wnioskowanie o opinie prawne do Grupy Doradczej Sienna sp z o. o. lub opinie
biegłych w przypadku konieczności pozyskania informacji o charakterze
specjalistycznym,
4) nadzór nad przebiegiem realizacji zadania, w tym zatwierdzenie wszystkich
dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbiór
przedmiotu zamówienia.
§3
2. Do zadań Zespołu naleŜy:
1) przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z nagrodzonym uczestnikiem konkursu,
2) opracowanie ostatecznej treści projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) analiza wzoru umowy pod kątem jego zgodności z warunkami udziału
w postępowaniu i przedmiotem zamówienia oraz ustalenie jego ostatecznej treści,
4) zamieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz
Biuletynu Zamówień Publicznych informacji dotyczących postępowania w zakresie
wymaganym ustawą,
5) obsługa udzielanego zamówienia publicznego w Systemie Obsługi Zamówień
Publicznych,
6) negocjacje w ramach trybu udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie
projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) "Magiczny Kraków",
7) konsultacje z wykonawcą na etapie wykonania projektu,
8) współdziałanie przy odbiorze przedmiotu umowy.
§4
1. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Kancelaria Prezydenta.
2. Obsługę prawną Zespołu zapewnia Zespół Radców Prawnych UMK.
§5
1. Zespół zakończy pracę z dniem odbioru projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI)
„Magiczny Kraków”.
2. Przewodniczący Zespołu przedstawi Prezydentowi Miasta Krakowa do akceptacji
sprawozdanie z przebiegu prac Zespołu oraz udostępni je w formie elektronicznej na
serwerze \\gmk.local\dane\Sprawozdania.
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta.
§7
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/

