
UCHWAŁA NR 3323/2017 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 1 marca 2017 r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia zasad udzielenia zamówienia publicznego zawartych w ogłoszeniu 

o zamówieniu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia na jednorazowe świadczenie usługi cateringowej dla Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017 roku podczas Konferencji organizowanej w dniu 

22 marca 2017 r. przez Agorę S.A. pn. „Dobra Energia”. 

 

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

(Dz. U. z 2016r., poz. 486  ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1 i art. 138o oraz art. 19 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się zasady udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi cateringowej dla 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2017 roku, podczas 

Konferencji organizowanej w dniu 22 marca 2017 r. przez Agorę S.A. pn. „Dobra Energia”. 

§ 2 

1. Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego określonego w § 1. 

2. Ustala się skład komisji przetargowej: 

Przewodniczący   - Alina Kamińska – Falger - Departament Środowiska 

Sekretarz  - Danuta Jóźwiak - Biuro Zamówień Publicznych 

Członek  - Anna Dąbkiewicz - Departament Środowiska 

 

3. 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 Panią Marzenę Wodzińską Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

do jednoosobowej reprezentacji Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, a w szczególności 

do składania oświadczeń woli i wiedzy, zatwierdzania czynności w postępowaniu, zatwierdzenia 

protokołu z postępowania oraz do zawarcia umowy z wybranym/mi wykonawcą/ami.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  


