
UCHWAŁA NR 844/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  6 lipca 2011 
 
 

w sprawie:  zatwierdzenia trybu i specyfikacji isto tnych warunków zamówienia na  
sukcesywne świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarze ń 
organizowanych przez Departament Gospodarki Urz ędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Pozn aniu. 

 
 
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami) w związku z artykułem 3 ust.1 pkt. 
1 oraz art. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 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 sukcesywne 
świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Departament 
Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
  

§ 2 

Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą realizacji zadania,  
o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 3 

Upoważnia się Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Leszka Wojtasiaka do 
podpisania umowy oraz zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wskazanego w  §1 niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

1. Upoważnia się Dyrektora Biura Obsługi Funduszy Pana Tomasza Żłobickiego do 
podejmowania w imieniu Zamawiającego wszystkich czynności wiążących się  
z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego 
w § 1 oraz realizacją zamówienia, w tym do reprezentowania Zamawiającego we 
wszystkich sporach przedsądowych i sądowych z Wykonawcą zamówienia 
i możliwością udzielania dalszych pełnomocnictw w tym zakresie, za wyjątkiem 
czynności określonych w § 3 niniejszej uchwały. 

2. Upoważnia się Dyrektora Biura Obsługi Funduszy do ponownego wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie, o jakim mowa w § 1 
w sytuacji jego unieważnienia w przypadkach określonych art. 93 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 

§ 5 

W przypadku nieobecności Dyrektora Biura Obsługi Funduszy Pana Tomasza Żłobickiego, 
upoważnia się Z-cę Dyrektora Panią Hannę Hojan do podejmowania wszelkich czynności 
określonych w § 4 niniejszej uchwały. 

§ 6 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 


