
Uchwała Nr 146/818/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pana Tomasza Sekulskiego pełniącego 

obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  

w Stalowej Woli do przeprowadzania pomocniczych działań zakupowych w ramach 

projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”  

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz.U. 

z 2016, poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 i ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (t. j. D. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Udziela się pełnomocnictwa dla pana Tomasza Sekulskiego pełniącego obowiązki dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli  

do przeprowadzenia pomocniczych działań zakupowych poprzez przygotowanie postepowań  

o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzenie ich w imieniu i na rzecz zamawiającego  

w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. 

  

§ 2 

 

Pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do Uchwały Nr 146/818/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 
z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Działając w imieniu Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, niniejszym udzielamy pełnomocnictwa  

dla pana Tomasza Sekulskiego pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do przeprowadzenia 

pomocniczych działań zakupowych poprzez przygotowanie postepowań o udzielenie zamówień 

publicznych, przeprowadzanie ich w imieniu i na rzecz zamawiającego w ramach projektu 

„Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji 

i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr umowy  

o dofinansowanie WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16. 

 

Pełnomocnictwo uprawnia w szczególności do: 

1. określenia szacunkowej wartości zamówienia, 

2. wyboru trybu przedmiotowego postepowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

3. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uwzględniając opis przedmiotu 

zamówienia, 

4. publikacji planu przetargów na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, 

5. wszczęcia postępowań na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. 

Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

6. powołania Komisji do przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych, 

7. podejmowania decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy, 

odrzuceniu oferty albo unieważnienia postępowania, 

8. podejmowania innych decyzji w toku prowadzonych postepowań,  

9. podpisywania wszystkich dokumentów w ramach prowadzonych postepowań, 

10. zawierania umów. 

 

Pełnomocnictwo udzielane jest na czas pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


