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ZARZĄDZENIE NR 14/2017 

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU 

Z DNIA  15 MAJA 2017 R. 

 

w sprawie  powołania Komisji do zamówienia udzielanego w trybie wyłączenia z zakresu 

przedmiotowego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego wartość 

nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 EURO.  

 

1. Powołuję Komisję do zamówienia udzielanego  w trybie wyłączenia z zakresu przedmiotowego 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy ) zwana dalej 

„Komisją”, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 

EURO, na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z 

elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem 

materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum”, realizowanego i 

współfinansowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 

Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 

2. Komisja jest zespołem pomocniczym dyrektora PCPR. 

2. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z uchwałą nr 320/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z 

dnia 10 kwietnia 2014 r. 

3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, zakończy pracę z dniem podpisania umowy o 

wykonanie usługi  lub unieważnieniem postępowania związanego z zamówieniem określonym w ust. 

1.  

4. W skład Komisji powołuję następujących pracowników PCPR: 

1) Małgorzata Marmurowicz 

2) Monika Tomaszewska 

3) Małgorzata  Markowska 

4.1. Jednocześnie powierzam pełnienie funkcji: 

Przewodniczący Komisji– Małgorzata Marmurowicz 

Sekretarz Komisji - Małgorzata  Markowska 

Członek Komisji - Monika Tomaszewska 
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5. Zobowiązuję członków Komisji do rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych 

czynności, zgodnie z przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 

6. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez Wykonawców składają 

stosowne oświadczenie o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

7. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący. 

8. Dokumentację dot. zamówienia o którym mowa w ust. 1,  prowadzi przewodniczący Komisji. 

9. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Dyrektor 
Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Jolanta Zielińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


