UCHWAŁA NR 150.92.2021
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE

z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji kierownika
zamawiającego w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 1 1 września 2020 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 i 1598) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), uchwala się, co następuje:
§ 1. Działając w imieniu Powiatu Opatowskiego upoważnia się jednoosobowo Tomasza Stańka - Starostę
Opatowskiego oraz Andrzeja Gajka - członka Zarządu Powiatu w Opatowie do przygotowania

i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznych oraz czynności związanych
z przygotowaniem postępowania, zastrzeżonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598), dla Kierownika Zamawiającego, w tym do:
a)

wyrażania zgody na wszczynanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

b)

zatwierdzania wniosków o udzielenie zamówienia,

c)

zatwierdzania trybu udzielania zamówienia,

d)

powoływania, odwoływania członków komisji przetargowych, odbierania oświadczeń o wykluczeniu,

e)

określania zakresu obowiązków poszczególnych członków komisji przetargowych,

f) zatwierdzania specyfikacji warunków zamówienia oraz opisu potrzeb i wymagań, treści zaproszenia do
negocjacji, treści zaproszenia do składania ofert,

g)

powoływania biegłych,

h)

zatwierdzania wyboru najkorzystniejszej oferty,

i)

unieważniania postępowań,

j)

zawierania umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

k) udzielania zamówień w trybie art. 2 ust. I pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, co do zamówień
nie przekraczających kwoty 130 000 zł,
1) zatwierdzania protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 2.

Traci moc uchwała Nr 7.1.2019 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 16 stycznia 2019 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się osobom upoważnionym do czynności wskazanym w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu w Opatowie:

Starosta Opatowski:

Tomasz Staniek

Wicestarosta:

Małgorzata Jalowska

Członkowie Zarządu:

Andrzej Gajek

Krzysztof Hajdukiewicz
Aneta Werońska
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