
UCHWAŁA Nr 1431/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia  16 grudnia 2011r. 

w sprawie:  zwiększenia zabezpieczenia środków na zakup i dostawę artykułów 
promocyjnych dla Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach projektu CREATOR 
„Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i 
szanse wynikające ze zmian demograficznych” (INTERREG IV C) 

 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa               
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 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 

Zwiększa się, do kwoty 40.257,90 zł brutto, zabezpieczenie środków na zakup i dostawę 
artykułów promocyjnych dla Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach projektu CREATOR „Tworzenie 
wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian 
demograficznych” (INTERREG IV C) 

 

§2 

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

§3 

Upoważnia się Dyrektora Biura Obsługi Funduszy do podejmowania w imieniu 
Zamawiającego wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w § 1, za wyjątkiem czynności 
określonych w § 2. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr  1431/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 16 grudnia 2011r. 

 

w sprawie:  zwiększenia zabezpieczenia środków na zakup i dostawę artykułów 
promocyjnych dla Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach projektu CREATOR 
„Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i 
szanse wynikające ze zmian demograficznych” (INTERREG IV C) 

 

W wyniku toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu ograniczonego wpłynęły 2 oferty, z których 1 spełnia wymagania formalne: 
- oferta w wysokości 40.257,90 zł brutto 
 
Oferta opiewająca na kwotę 40.257,90 zł spełnia wszystkie opisane w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wymagania. Wykonawca przedstawił propozycję dającą 
gwarancję uzyskania odpowiedniego jakościowo produktu końcowego.  
 
Wartość zamówienia Uchwałą Nr 1371/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 30 listopada 2011 r. została zabezpieczona do kwoty 40.000,00 zł brutto w ramach 
planu finansowego projektu CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez 
odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych” (INTERREG IV 
C) - dział 750, rozdział 75018, § 4308 – 34.000,00 zł,  § 4309 – 6000 zł. 

Z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta złożona w ww. postępowaniu przekracza 
wartość zabezpieczenia, Zamawiający postanawia zwiększyć kwotę o 257,90 brutto do 
wysokości 40.257,90 zł brutto w następujący sposób w ramach planu finansowego 
projektu CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania 
i szanse wynikające ze zmian demograficznych” (INTERREG IV C) - Dział 750, Rozdział 
75018, § 4308 zwiększenie o kwotę 219,22 do kwoty 34219,22 zł brutto i § 4309 
zwiększenie o kwotę 38,68 zł do kwoty 6038,68 zł brutto. 

 
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) unieważnia się zamówienie gdy 
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  
 
Z uwagi na powyższe, w przedmiotowej kwestii podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 
uzasadnione.  
 

Leszek Wojtasiak 
   Wicemarszałek 


