
 
UCHWAŁA NR XCVI/212/2021  
Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia 30. 11.2021r. 
 

 
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia  publicznego na   

wykonanie zadania pn: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności 
publicznej i innych obiektów Starostwa Powiatowego w Pleszewie i jednostek podległych na rok 
2022” 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 920 ze zm.) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1129 ). 
 

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:   
                                                                                           

                                                                                         §1 
Powołuje się komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie dostaw pn: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej i innych 
obiektów Starostwa Powiatowego w Pleszewie i jednostek podległych na rok 2022” w następującym 
składzie: 
 
1. Izabela Wasińska – Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w  Starostwie Powiatowym  
                                 w Pleszewie  -  Przewodnicząca Komisji; 
2. Mariusz Depa  – Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym   
                                    w Pleszewie -  Z-ca Przewodniczącej Komisji; 
3. Danuta Mandryk – Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym   
                                       w Pleszewie – Sekretarz Komisji; 
4. Tomasz Wojtala – Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Starostwie  
                                                   Powiatowym w Pleszewie – Członek Komisji ; 
5. Marian Sztamburski – Radca prawny w Starostwie Powiatowym w Pleszewie – Członek Komisji    
                                                  

§ 2 
Protokół z przeprowadzonego postępowania, o którym mowa w § 1 Sekretarz Komisji przedstawi Zarządowi 
Powiatu. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji.     
                                                                           

§ 4    
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

Starosta Maciej Wasielewski    ........................................................... 

Wicestarosta Damian Szwedziak   ........................................................... 

Członek Zarządu Leopold Lis                                    ........................................................... 

Członek Zarządu Marek Szewczyk                           ........................................................... 

Członek Zarządu Radomir Zdunek   ............................................................ 



 

 

 

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR ……………../ ……….. / 2021  Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30.11.2021r. 

 

Możliwość powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wynika  

z art. 53 w zw. z art. 54 i 55 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 

r. poz. 1129 ze zm.). - Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, kierownik 

zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną dalej 

„komisją przetargową”. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, kierownik zamawiającego 

może powołać komisję przetargową. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana 

do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań (art. 53 pzp). 

Zgodnie z przepisem art. 54 Ustawy pzp, Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym 

kierownika zamawiającego, powoływanym do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert, oraz do dokonywania innych, powierzonych przez zamawiającego, czynności w postępowaniu lub 

związanych z przygotowaniem postępowania. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia 

kierownikowi zamawiającego wyniki oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 

oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

Powołanie Komisji przetargowej pozwoli na sprawne i prawidłowe pod względem merytorycznym  

i technicznym przygotowanie oraz przeprowadzenie przedmiotowego postępowania.  

 
 
 
 

 


