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Uchwała nr e65 G I2022

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia ......2(8 5)..(MAtiff022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej
kwotę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) na wykonanie oraz dostawę oznakowanych
gadżetów promocyjnych na potrzeby Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji
Regionu oraz projektu współfinansowanego ze środków europejskich.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.
U. z 2022r., poz. 2094), art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień
publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego", stanowiącym załącznik do
Zarządzenia Marszałka Województwa Opolskiego nr 158/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. ze zm.,
Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oraz dostawę
oznakowanych gadżetów promocyjnych na potrzeby Departamentu Współpracy z Zagranicą
i Promocji Regionu oraz projektu współfinansowanego ze środków europejskich w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 2

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały zawierającymi:

— załącznik nr 1 — opis przedmiotu zamówienia, sporządzony zgodnie z ustawą PZP,
— załącznik nr 2 — projektowane postanowienia umowy,
— załącznik nr 3 — informacje o: szacunkowej całkowitej wartości zamówienia, kwocie jaką

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wykazie kryteriów
oceny ofert wraz z ich wagami oraz wykazie warunków udziału w postępowaniu.

§ 3

1. Upoważnia się Pana Marcina Puszcza — Dyrektora Departamentu Organizacyjno-

Administracyjnego lub Panią Annę Kurdej-Michniewicz — Zastępcę Dyrektora Departamentu
Organizacyjno-Administracyjnego do dokonywania samodzielnie czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
określonego w §1 niniejszej uchwały, zastrzeżonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
dla Kierownika Zamawiającego.



2. W każdym wypadku upoważnionym do czynności, związanych z przygotowaniem

i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Pan Andrzej
Buła — Marszałek Województwa Opolskiego lub członek Zarządu Województwa Opolskiego,
działający w zastępstwie Marszałka Województwa Opolskiego.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno- Administracyjnego
oraz Dyrektorowi Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.

§s

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buta ...........................

Zuzanna Donath — Kasiura

Zbigniew Kubalańca ..........

Szymon Oglaza

Antoni Konopka
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