
 
……………………………………………. Załącznik nr  4 do Regulaminu 

Nr sprawy w komórce merytorycznej    
     ..…………………………………………. 

……………………………………….......……… 
Data wniosku 

                         Znak sprawy w rejestrze WWA 

 

W N I O S E K 
DO KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO  

o uruchomienie postępowania dla udzielenie zamówienia jak w pkt 1 

1. Określenie przedmiotu zamówienia               
……………………………………………………………………………………. 

 
2. Załączony do wniosku wzór umowy jest parafowany przez radcę prawnego     TAK ;   NIE 
       W przypadku zaznaczenia w pkt 2 TAK, nie ma obowiązku wypełniania pkt 3 
 
3. Załączony do wniosku wzór umowy jest parafowany przez Dyrektora Pionu     TAK  
        W przypadku, gdy wzór umowy jest parafowany przez Dyrektora Pionu, umowa nie będzie przekazana do  
         Kancelarii Prawnej.  

 
4. Wymóg zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych         TAK ;   NIE 

 
 

5. Ocena WPB w zakresie wpływu na bezpieczeństwo :                                  TAK ;   NIE 
 

                                                                                                                          …………………….. 
                                                                                                                                                                            data i podpis WPB 

6. Plan zamówień 
     Pozycja: ............... 

7. Poza planem 
Podanie przyczyn nie uwzględnienia pozycji w Planie zamówień: 
……………………… 

 

8. Rodzaj zamówienia:   - DOSTAWY;   - USŁUGI;   - ROBOTY BUDOWLANE 
 

9. Proponowany tryb postępo-
wania 

  
 w Pzp ……………...………...*) 
 
 w Regulaminie .....................*) 
*) wpisać tryb postępowania 

10. Uzasadnienie wyboru trybu innego niż podstawowy: 

11.  Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentów w komórce merytorycznej: 
     ..................................................................................       tel. .................................. 
      
12. . Szacunkowa wartość zamówienia (netto)........................... realizowanego w okresie …......... 

    w tym: szacunkowa wartość zamówienia (netto) przypadająca na bieżący rok budżetowy: …………………… 

     

    Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

    (brutto)………..……………., w tym przypadająca na bieżący rok budżetowy: ………………… 

     

    Osoba dokonująca ustalenia wartości szacunkowej zamówienia: ................................................................. 

                                                                                                                                                           Imię, Nazwisko  - stanowisko  

    

   Data ustalenia wartości szacunkowej: .......................................................................................................................... 

   Określenie wartości szacunkowej zamówienia dokonano na podstawie: …………………………………………………… 

 

 

 Akceptacja: ................................................................                                 
               data i podpis naczelnika komórki merytorycznej                                                                           

 
13. Proponowany tryb wyboru wykonawcy: 
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                                                                                                                                             …………………… 
                                                                                                                                                               data i podpis naczelnika WWA 

14. Uwagi do wniosku: 
 
 
 
 

15. Akceptacja wniosku o uruchomienie postępowania:  
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
                                                                                                                data i podpis Dyrektora Pionu  

16. Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych:                         

 
 
 
 
                                                                                                           ………….………………… 
                                                                                                                                      data i podpis Dyrektora Pionu Finansowo-Handlowego 

 

ZATWIERDZAM do realizacji:    

 
 

           …………......…………….. 
Data i podpis Kierownika Zamawiającego 

 
 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z informacją o dopuszczeniu ofert równoważnych,  wariantowych i częściowych; 
2) Notatkę z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia 
3) Dokumentację techniczną, kosztorys (w przypadku robót budowlanych); 
4) Propozycje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie ich spełniania; 
5) Proponowane kryteria oceny ofert z podaniem ich wag procentowych a w przypadku oceny indywidualnej szczegółowy opis spo-

sobu punktacji kryterium; 
6) Wzór umowy/istotne postanowienia do umowy (dotyczy przypadku, gdy istotne postanowienia do umowy będą załącznikiem do 

SIWZ); 
7) Proponowany skład członków Komisji przetargowej  

 
Uwaga: niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku przez Kierownika Zamawiającego komórka merytoryczna winna przeka-
zać do WWA ww. komplet dokumentów w wersji edytowalnej 

 


