
UCHWAŁA NR 1426/2022 
ZARZĄ DU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 24 maja 2022 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „Zakład pracy 
w szkole — nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego" w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia 
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie 
zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii 
COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.1. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 531 art. 54 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) uchwała się, co następuje: 

§ 1.1. Powołuje się komisję przetargową, zwaną dalej komisją, w następującym składzie: 

1)przewodnicząca Magdalena Michalak 
2) sekretarz - Joanna Suplewska 
3) członek - Katarzyna Starzyńska 
4) członek - Marek Chęciński 
5) członek — Ewa Pawlak 
6) członek - Kinga Wojciechowska 
7) członek - Olga Kośmińska-Giera 

2. Komisja zostaje powołana do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych w ramach projektu „Zakład pracy w szkole — nowoczesne pracownie 
w szkołach powiatu wrzesińskiego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie 
oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 
8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie 
epidemii COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

3. Powierza się komisji wykonywanie następujących zadań: 

1) przygotowanie postępowania, 
2) ocenę spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 
3) badanie i ocenę ofert. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji. 

§3. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 

STAROSTA 
/ • . 

— Monir 
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