
U C H W A Ł A Nr  3003 /2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia   9 grudnia  2016 r. 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze przewidzianej dla 

usług społecznych na realizację usług pn. „Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych 

dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu i dla osób towarzyszących w 2017 roku” 

 

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

województwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.486) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 ust. 2, 

art. 20 ust. 2 oraz art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. 2015., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1. 

Zatwierdza się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

procedurze przewidzianej dla usług społecznych polegających na świadczeniu usług sportowo 

– rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu i dla osób towarzyszących w 2017 roku. 

 

§ 2. 

1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:  

1) Przewodniczący: Maciej Witkowiak DO UMWW 

2) Sekretarz : Marta Budzelewska BZP UMWW  

3) Członkowie: Małgorzata Bartkowiak DO UMWW  

              Klaudia Florkowska DO UMWW  

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

komisji przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

 



§ 3. 

Upoważnia się Sekretarza Województwa Wielkopolskiego- Dyrektora Departamentu 

Organizacyjnego i Kadr Pana Adama Habryło do jednoosobowego podpisywania 

dokumentów (w tym zatwierdzenia protokołu z postępowania) dotyczących przedmiotowego 

postępowania oraz do zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. W przypadku nieobecności Sekretarza Województwa Wielkopolskiego- 

Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr Pana Adama Habryło spowodowanej 

urlopem, wyjazdem służbowym lub zwolnieniem lekarskim, do wykonywania ww. czynności 

upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka -Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Wielkopolskiego- 

Dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego i Kadr. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

DO U C H W A ŁY Nr     3003 /2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  9 grudnia 2016 r. 

 

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) kierownik zamawiającego powołuje komisję 

do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Przyjęcie niniejszej uchwały dotyczącej powołania komisji do przygotowania i 

przeprowadzania postępowania w trybie zamówienia publicznego w procedurze 

przewidzianej dla usług społecznych na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i dla 

osób towarzyszących w 2017 roku, wynika ze zgłaszanych pracodawcy przez pracowników 

UMWW potrzeb sportowo-rekreacyjnych, polegających na umożliwieniu nielimitowanego 

dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Poznania, województwa 

wielkopolskiego i Polski. 

Zakup przez pracodawcę tego rodzaju usługi, stanowi istotny element pozafinansowej 

polityki motywacyjnej dla pracowników. Finansowanie udziału w programie, zostanie w 

całości pokryte z wynagrodzeń pracowników UMWW, którzy dobrowolnie zadeklarowali 

chęć przystąpienia do programu oferującego ww. usługi na rynku. Zasadnym jest więc 

wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru wykonawcy tych usług, tj. 

podmiotu, który złoży ofertę najkorzystniejszą w tym zakresie (przedmiocie zamówienia). 

Przewidywana wartość zamówienia wynosi 146.056,00 zł  netto  (157.740,00 zł 

brutto), a więc kwotę przekraczająca 30.000 Euro, co uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały. 

 

  Sekretarz 
Województwa Wielkopolskiego 
            Adam Habryło 

 

 


