Załącznik nr 7 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Uchwała nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na ….
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 52 i art. 53 ust… * ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r.
poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) – uchwala się co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
…………,
w trybie……………..

§ 2.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia, o którym mowa w § 1, w wysokości
………….. zaplanowana została w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok …….. –
przyjętym uchwałą nr ………… Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia ………… w
sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na ……… rok (Dz. Urz. Woj.
Maz. …. …..) – w dziale….., rozdział …….., § …………. i pochodzi z dochodów własnych
(oraz……….**) .

§ 3.
1. Powołuje się komisję przetargową, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1) …………….
- przewodniczący Komisji;
2) ………………. - wiceprzewodniczący Komisji;
3) …………..….. - sekretarz Komisji;
4) …………….… - członek Komisji;
5) ………………. - członek Komisji ***.
2. Do obowiązków Komisji należy przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, badania i oceny ofert,
a w szczególności przedstawienia kierownikowi zamawiającego propozycji:
1) wykluczenia wykonawcy;
2) odrzucenia oferty;
3) wyboru najkorzystniejszej oferty;
4) wniosku o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4.
Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonuje zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej
oferty albo unieważnienia postępowania odrębną uchwałą.
§ 5.****
Wykonanie uchwały powierza się …………………………………………………………………..
w zakresie wszystkich działań, z wyjątkiem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty
albo unieważnienia postępowania.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* należy wpisać art. 53 ust.1, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
……….euro dla usług i dostaw oraz ……………euro dla robót budowlanych lub art. 53 ust.2, jeżeli wartość zamówienia nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty ………..euro dla usług i dostaw oraz …………….euro dla robót
budowlanych.
** należy wypełnić, jeżeli zamówienie jest finansowane również z innych źródeł pochodzenia środków niż środki własne
budżetu.
*** należy wskazać imię, nazwisko, stanowisko; wydział/biuro, departament.
**** brzmienie § 5 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania. W przypadku gdy do tych czynności Zarząd upoważnia inne osoby, §
5 należy ograniczyć do wskazania imienia, nazwiska oraz funkcji lub stanowiska służbowego wraz z nazwą
departamentu/kancelarii osób upoważnionych przez Zarząd do wykonania uchwały, w tym do wyboru najkorzystniejszej oferty
lub unieważnienia postępowania.

Uzasadnienie
Przedmiotem zamówienia jest ………………………..
Symbol dostaw, usług lub robót budowlanych zgodnie z CPV ………………….
Udzielenie zamówienia publicznego jest umotywowane tym, że …………………..
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) …………. zł, została ustalona w dniu
…………..przez………..…………na podstawie ………….. a kwota, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (z VAT) wynosi ………………… zł.
Trybem udzielenia zamówienia jest ………….., zgodnie z art. …………………. . 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Komisja przetargowa przygotuje i przeprowadzi postępowanie w sprawie zamówienia
publicznego oraz zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty.
Do projektu uchwały - jako materiał dodatkowy - dołącza się, zgodnie z Regulaminem
planowania, przygotowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie następujące dokumenty:
…...............................................................................................................................................
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu………………………………………….
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należy wpisać właściwą podstawę

