WZÓR

WZÓR UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
W SPRAWIE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA
DO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Uchwała nr ............................... z dnia .................................... sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w imieniu i na rzecz Powiatu ...........................................................
Działając na podstawie art. 48 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 15 ust 2 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się pełnomocnictwa ............................................... do dokonywania czynności z zakresu przygotowania
i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania realizowane w ramach środków
finansowych przewidzianych w planie finansowym jednostki zatwierdzonym na podstawie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu ............................................... na dany rok, na zasadach i w trybie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§2
W ramach udzielonego pełnomocnictwa osoba upoważniona, wymieniona w § 1 ust 1, uprawniona jest do
dokonywania wszystkich czynności z zakresu przygotowania lub przeprowadzania postępowania o udzielenie
zamówień publicznych, o których mowa w § 1 ust.1.
§3
Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§4
Osoba, o której mowa w § 1 ponosi odpowiedzialność za czynności podejmowane w zakresie udzielonego
pełnomocnictwa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Przepisy ustawowe:

Zgodnie z ar. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd może upoważnić pracowników starostwa,
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy
o zamówieniach publicznych zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. Podmioty takie działają jako
pełnomocnicy zamawiającego. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności
związane z przygotowaniem postępowania (art. 18 ust. 2 ustawy).
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