
UCHWAŁA NR  55  /2019 
ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 7 marca 2019 roku 
 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w ramach 
projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” realizowanego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” i określenia Regulaminu 
Pracy Komisji Przetargowej. 
 

Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.). 
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu 
„Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-
Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” realizowanego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, podzielonego na dwie 
części: 

 Zadanie nr 1: zeskanowanie i archiwizacja dokumentów dla potrzeb Powiatu Czarnkowsko-
Trzcianeckiego; 

 Zadanie nr 2: zeskanowanie i archiwizacja dokumentów dla potrzeb Powiatu Pilskiego; 
w następującym składzie: 
 

1) Radosław Kubisz – przewodniczący komisji, 
2) Marcin Król – zastępca przewodniczącego komisji, 
3) Dariusz Trojanowski – sekretarz komisji, 
4) Sławomir Brodowski – członek komisji, 
5) Radosław Sebastyański – członek komisji. 

 

§ 2. Komisja Przetargowa działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych i Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej, stanowiącego załącznik do niniejszej 
uchwały i powołana jest na czas przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Starosta Wągrowiecki 
 

………………………………….. 
/ Tomasz Kranc / 

 
 

Wicestarosta 
 

………………………………….. 
/ Michał Piechocki / 

 
 

Jerzy Springer …………………………….………......... 
 

Andrzej Wieczorek ....…………………….……………. 
 

Robert Woźniak ……....…………………….…………… 

 


