
UCHWAŁA Nr 120/145/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 6 czerwca 2022 r. 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na zadanie pn. „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego w okresie 3 lat” oraz powołania komisji przetargowej 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), 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, 1598, 2054 i 2269 

oraz z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

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

bez negocjacji na zadanie pn. „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

w okresie 3 lat”. 

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

w składzie: 

1) Hanna Lotarska – przewodnicząca komisji; 

2) Monika Kwiring – sekretarz komisji; 

3) Katarzyna Żubertowska – członek komisji; 

4) Kazimierz Sobótka – 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 z późn. zm.) oraz Regulamin pracy komisji 

przetargowej, określony w załączniku nr 9 do uchwały nr 119/143/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 



Uzasadnienie 

 W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat”, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) niezbędne jest podjęcie ww. uchwały. 

 Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

tj. organu administracji rządowej, wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej, w pełnym 

zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 

z późn. zm.). Zamówienie realizowane będzie od 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r. 

 Ponadto Kierownik Zamawiającego powołuje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego komisję przetargową. Tryb pracy komisji przetargowej określa regulamin komisji 

przetargowej. 

 Do zadań Komisji w zakresie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 

należeć w szczególności będzie: 

1) dokonanie otwarcia ofert, 

2) badanie i ocena ofert, 

3) przedstawienie Kierownikowi Zamawiającemu wyniki oceny ofert oraz propozycję wyboru 

najkorzystniejszej oferty bądź wnioskowanie o unieważnienie postępowania. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


