
                                                                                                                                              

UCHWAŁA NR 1092/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

z dnia 24 września 2015 r. 

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu 

z siedzibą w Poznaniu, w zakresie przeprowadzenia postępowania i udzielenia 

zamówienia publicznego na „Remont korytarza na II piętrze w budynku B przy 

al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu” w imieniu i na rzecz Województwa 

Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu 

 

Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1392) w związku z art.3 ust. 1 pkt1 i art.16 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 wraz ze zmianami) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się upoważnienia Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu z siedzibą 

w Poznaniu, w zakresie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego 

na „Remont korytarza na II piętrze w budynku B przy 

al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu”  w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego 

z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 1092 /2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 24 września 2015r. 

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu 

z siedzibą w Poznaniu, w zakresie przeprowadzenia postępowania i udzielenia 

zamówienia publicznego na „Remont korytarza na II piętrze w budynku B przy 

al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu” w imieniu i na rzecz Województwa 

Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu. 

Zamówienie dotyczy realizowanej wspólnie w 2015r. przez współwłaścicieli nieruchomości 

położonej w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 tj. Skarb Państwa i Województwo 

Wielkopolskie inwestycji dotyczącej zadania pn.: „Remont korytarza na II piętrze w budynku 

B przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu.”  

Zgodnie z pismem Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr OA-

VII.2510.3.2015.1 z 09 września 2015r. oraz ustaleniami w zakresie realizacji wspólnych 

zamówień w kolejnych latach przez dwóch współwłaścicieli ww. nieruchomości tj. Skarb 

Państwa i Województwo Wielkopolskie, konieczne jest przeprowadzenie postępowania 

i udzielenie zamówienia publicznego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w imieniu i na 

rzecz Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. Wobec powyższego niezbędnym jest udzielenie upoważnienia 

w tym zakresie oraz powołanie do udziału w pracach komisji przetargowej osób 

występujących z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu. 

Wartość szacunkowa ww. zadania wg informacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

wynosi w złotych 300.000 złotych, a partycypacja UMWW w rzeczywistych kosztach 

wyniesie 50% (z uwagi na fakt posiadania przez Województwo Wielkopolskie połowy 

wymienionej kondygnacji), jednak nie więcej niż środki finansowe przeznaczone na realizację 

tego zadania planowane w projekcie budżetu roku 2016. 

Środki finansowe na realizację ww. zamówienia planuje się zabezpieczyć jako zadanie w 

projekcie budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w roku 2016: 

dział 750 – Administracja Publiczna, rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie, § 6050 – 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na rok 2016.  

  Sekretarz 

Województwa Wielkopolskiego 

            Adam Habryło 


