
UCHWAŁA Nr 92/81/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 27 września 2021 r. 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038), art. 4 pkt 1, art. 53 ust. 2, art. 55 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i poz. 1598) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie”. 

§ 2.1. Do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1, powołuje się komisję przetargową  

w składzie: 

1) Hanna Lotarska   – przewodnicząca komisji; 

2) Ryszard Biskupiak  – zastępca przewodniczącej komisji; 

3) Izabela Przanowska  – członek komisji. 

2. Komisja przetargowa, o której mowa w ust. 1, pracuje w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i poz. 1598) oraz Regulamin pracy komisji 

przetargowej określony w załączniku do uchwały Nr 77/52/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 

25 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu: 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

 



Uzasadnienie 

 W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

w Łasinie”, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 i poz. 1598), niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 Przedmiotem zamówienia będzie budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie. Przedmiot 

inwestycji obejmuje następujące zadania: 

- budowę budynku przeznaczonego na funkcję Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie wraz z altaną, 

ogródkiem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Budynek przystosowany będzie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Budowa budynku przyczyni się do powstania 14 nowych miejsc dla dzieci w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Potrzebę powstania nowych placówek 

uzasadnia fakt zmiany przepisów prawa tj. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, zgodnie z którą od dnia 1 stycznia 2021 r. liczba dzieci umieszczonych w placówce nie może 

przekraczać 14 dzieci. 

 Kierownik Zamawiającego powołuje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego komisje przetargową. Tryb pracy określa regulamin komisji przetargowej. 

 Do zadań Komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia należeć 

w szczególności będzie: 

1) dokonanie otwarcia ofert; 

2) badanie i ocena ofert; 

3) wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego o wykluczenie wykonawców, odrzucenie oferty 

w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych; 

4) przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty bądź występowanie o unieważnienie 

postępowania. 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 


