Załącznik nr 13 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1

Właściwy merytorycznie departament
przygotowujący postępowanie

2

Pracownik Departamentu odpowiedzialny za
przygotowanie postępowania

3

Przedmiot zamówienia

4

Szacunkowa wartość zamówienia

5

Kwota brutto
wynikająca z wartości
szacunkowej
zamówienia ( wartość
netto + kwota VAT )

Wartość netto (PLN)

7

Dla zamówień unijnych

Kwota brutto przeznaczona na
sfinansowanie zamówienia

Dział
6

Wartość netto (EUR)

Kurs euro
Dla zamówień unijnych

Rozdział

Paragraf

Pozycja w budżecie

Komisja przetargowa

Powołuje się Komisję przetargową w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
…

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wraz z podaniem symboli CPV), określenie szacunkowej wartości zamówienia wraz
z podstawą jej wyliczenia stanowią załączniki do wniosku.

(data i podpis Kierownika Biura/Wydziału
departamentu właściwego merytorycznie)
(data i podpis Zastępcy Dyrektora departamentu właściwego
merytorycznie)

Akceptacja wniosku
1

2

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Skarbnik lub osoba przez niego upoważniona

ZATWIERDZAM WNIOSEK
(data i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej)

3

Dyrektor departamentu właściwego
merytorycznie albo inna osoba upoważniona
przez Kierownika Zamawiającego

4

Data rejestracji wniosku oraz jego numer w
Rejestrze Zamówień Publicznych

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. …………………. ustawy z dnia….. Prawo zamówień publicznych.
Komisja przetargowa przygotuje i przeprowadzi postępowanie w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego, zaproponuje sposób rozstrzygnięcia postępowania oraz przedstawi
do zatwierdzenia protokół z postępowania.
Do wniosku załączono załączniki zgodnie z Regulaminem planowania, przygotowania i
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej. Jeżeli tak podać nazwę i nr projektu/programu…………………………………….

