
Uchwała Nr 2719 /2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 października 2016 roku 
 

 

w sprawie: zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz powołania 
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia na wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex post 
realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. 
 
 

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach  

prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 383), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz  

art. 39 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz uchwały nr 54/2015 Komitetu Monitorującego 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 z dnia 8 grudnia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Planu Ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się tryb przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego na wykonanie 

usługi badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex post realizacji Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. 

 

§ 2 

1. Powołuje się komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi badania ewaluacyjnego 
pn. „Ewaluacja ex post realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013”, w składzie: 
Przewodniczący: Patrycja Wirth-Rejewska – DPR, 
Sekretarz:       Jolanta Jasińska – BZP, 
Członek:              Marian Trojak – DPR, 
Członek:              Jan Wojciechowski – DPR. 

2. Organizację, tryb pracy oraz obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych członków 
komisji przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3 
 

Upoważnia się Pana Grzegorza Potrzebowskiego - Dyrektora Departamentu Polityki 

Regionalnej  oraz Pana Mieczysława Borówkę - Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki 

Regionalnej do podpisywania dokumentów (w tym zatwierdzenia  protokołu z postępowania) 

dotyczących przedmiotowego postępowania oraz do zawarcia umowy z wybranym 

wykonawcą. Przy czym każdy z nich działa samodzielnie. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/31906/Ustawa-z-dnia-22-czerwca-2016-r.-o-zmianie-ustawy-Prawo-zamowien-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw.pdf


§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej. 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


