
` UCHWAŁA NR 469/2018 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 6 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn.: Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz 

danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory 

danych powiatu toruńskiego w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 

dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995 z późn. zm.1) oraz art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.2) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1.  Wyraża się zgodę na rozpoczęcie postępowania o udzielenia zamówienia 

publicznego, którego wartość jest większa niż kwota określona w § 1 pkt 2a) 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2479) na zadanie pn.: 

Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz 

przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu toruńskiego w ramach 

projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w 

ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 2. Upoważnia się Starostę do przeprowadzenia postępowania, powołania komisji 

przetargowej i podpisywania wszystkich dokumentów, z wyjątkiem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Mirosław Graczyk 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2018.  


