
          ZATWIERDZAM                                                                                                           Załącznik nr  1 do Regulaminu 
                                                                                                                                            
i kieruję do przeprowadzenia przez: 
 
1/ Komisję Przetargową nr   
1/ Dział/ Wydział   
 
Dnia  ………….. 

 
WNIOSEK 

Ustalenie trybu i rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - klasycznego/zamówienia 
sektorowego  1/ 

 
 

1. Przedmiot zamówienia:  
 

Przedmiotem zamówienia jest:  ………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jest to zamówienie o kodzie  numerycznym Wspólnego Słownika Zamówień:  

……………………………………………………………………………………. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  …………………………………………………………………………………….. 

........                         Stwierdzam brak w magazynie materiałów objętych przedmiotem zamówienia       ............................................... 
                                                                                                                                               ( imię i nazwisko  -  podpis ) 
 
 

Uzasadnienie celowości (konieczności) udzielenia zamówienia: …………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                
2. Szacunkowa wartość części zamówienia objętego wnioskiem: 

1) …………………. PLN (netto bez VAT). 

2) …………………. Euro.  
Kurs euro wynosi ……………..zł, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 

…………………. 
 

               W  załączeniu: Wycena szacunkowa – Załącznik nr ... 
 

    Podstawa szacowania wartości przedmiotu zamówienia: art. 28-36 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zwanej 
dalej „Ustawą”) 

     

               Data ustalenia wartości zamówienia: ……………………………………………… 
 

……..................................................................................................................................................................... 
                            (podpis,  imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby/osób odpowiedzialnej/odpowiedzialnych  za szacowanie wartości zamówienia) 

 
3. Wartość całkowita zamówienia: …………………………………………………………………………………  

-  ………………………. PLN (netto bez VAT );  ………………  Euro. 

4.   Wnioskuję udzielenie zamówienia w trybie: …………………………………………………… z zastosowaniem:    
Ustawy / Regulaminu udzielania zamówień do których nie stosuje  się Ustawy/       

          
       2/ Podstawę prawną niestosowania procedur Ustawy  stanowi art. 2 ust. 1 w zw. z art. 5 ust 1 pkt 2 Ustawy. 

   

 W przypadku wnioskowania zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony uzasadnienie przesłanek 
faktycznych  (podstawy prawnej): …………………………………………………………………………………… 

 

5.     Proponuję następujące kryteria oceny ofert: 

        ………………………………………………… 
 

 
1/ niewłaściwe skreślić 
2/ skreślić w przypadku stosowania procedur wymienionej ustawy,     



6.     Istotne warunki zamówienia:  ………………………………………………………………………………………… 
 

7.     Istotne postanowienia umowy/Istotne warunki zamówienia:   

8.     Źródło finansowania  - 

9.   Zamówienie jest/nie jest3  przewidziane do współfinansowania ze środków zewnętrznych:   

 
...................................................................................................................................................................... 

                                                                                                      jeżeli tak – należy wpisać z jakich  

      ....................................................................................................................................................................... 
                   Zalecenia, uwagi, wnioski odnośnie procedur lub  innych warunków wymaganych dla niniejszego  postępowania (określone przez instytucje współfinansujące)   

     ....................................................................................................................................................................... 
                                                                                                        
  ............................................................... 
 

                    ( imię i nazwisko – podpis osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy ) 

 

 
10.  Zamówienie ujęto w planie udzielania zamówień publicznych na rok ……….. poz. ……………………. 

   
             ……………………………………….. 

 ( imię i nazwisko – podpis osoby wyznaczonej  w Zarządzeniu do sporządzenia planu zamówień Spółki) 

 
11.  Stwierdzam zabezpieczenie finansowe na realizację przedmiotowego zamówienia.  
 

                                      Główny Księgowy  
                   
 
                            …………………… 

                                                                                                                                                                                                                   (data,  imię i nazwisko – podpis) 
 
 
          Załączniki do wniosku:   

 
 
                       Wnioskodawca: 
 
 

                                                                                                                 ............................... 
                             (data,  imię i nazwisko – podpis) 

                                                                                                                          
 
 
    
                                                                                                                                             Kontrasygnujący: 

 
                                                                                                                     ....................……..                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                   (data,  imię i nazwisko – podpis) 
 
 
 
 
 

 
3 niewłaściwe skreślić 


