
UCHWAŁA Nr 986/2011 
 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

z dnia 10 sierpnia 2011 roku 
 
w sprawie: zatwierdzenia trybu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla 
strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo – alfa 
– pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa  
gnieźnieńsko – wrzesińska oraz strefa pilsko – złotowska oraz powołania 
komisji przetargowej  

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1, art. 19 ust. 
1 i 3 i art. 21 ust. 3 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  
co następuje: 

 
§ 1 

 
Zatwierdza się tryb przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego na opracowanie 
programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony 
powietrza w zakresie benzo – alfa – pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa 
gnieźnieńsko – wrzesińska oraz strefa pilsko – złotowska. 

 
§ 2 

 
1. Powołuje się komisję przetargową w składzie: 

Przewodniczący:   Marzena Andrzejewska – Wierzbicka 
Z-ca Przewodniczącego:  Małgorzata Knapczyk 
Sekretarz:    Maciej Hoffman 
Członkowie:   Dorota Przybylska 

Tadeusz Kołodziej 
Rafał Maciejewski 

2. Organizację i tryb pracy komisji przetargowej oraz obowiązki i odpowiedzialność 
poszczególnych członków komisji przetargowej określa Regulamin Udzielania Zamówień 
Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu będący 
załącznikiem do Uchwały Nr 2333/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  
12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych  
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 
    Wicemarszałek 


