
 

 

UCHWAŁA NR 1019/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 10 września 2015 roku 

 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę plakietek informacyjnych,  

tabliczek informacyjnych, tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych wraz 

z wykonaniem i montażem, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji dla projektów 

współfinansowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013. 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 39-

46 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia 

publicznego na sukcesywną dostawę plakietek informacyjnych, tabliczek informacyjnych, 

tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych wraz z wykonaniem i montażem, zgodnie 

z wytycznymi dotyczącymi promocji dla projektów współfinansowanych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

§ 2 

Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego dla przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowiącą załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

1.Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w składzie: 

 

Przewodniczący:  Danuta Jóźwiak 

Sekretarz:   Małgorzata Patalon 

Członek:   Karol Napierała 

 

2. Organizację, tryb pracy oraz obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych członków 

komisji przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§ 4 

Upoważnia się Pana Leszka Sobieskiego – Dyrektora Departamentu Zdrowia 

do jednoosobowej reprezentacji i podpisywania dokumentów (w tym zatwierdzenia protokołu 

z postępowania) dotyczących przedmiotowego postępowania oraz do zawarcia umowy 

z wybranym wykonawcą. 

§ 5 

W przypadku nieobecności Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pana Leszka Sobieskiego, upoważnia się Z-cę 



Dyrektora Panią Iwonę Rakowską do podejmowania wszelkich czynności określonych 

w §5 ust.2. niniejszej uchwały. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
















































































































