
Załącznik nr 1 
 do Regulaminu  udzielania zamówień 

 
W N I O S E K 

        w sprawie wszczęcia postępowania 
o         o  udzielenie zamówienia publicznego 

Wnioskodawca 
 
 
 
 
 
 
(pieczęć jednostki organizacyjnej) 

 
1.  Przedmiot  zamówienia: /robota budowlana,  dostawa  lub  usługa/……..……………..…. 

........................................................................................................................................ 
Opisu przedmiotu zamówienia , zgodnego  z wymogami Pzp (dołączono do wniosku)  
dokonał ……….……………………..…………podpis.…………..…....….………….. 
Opis winien  zawierać ewentualne, dodatkowe wymagania związane z  realizacją zamówienia (np. dot. 
warunków gwarancji, dostawy, montażu, szkolenia itp.) 

  

2.  Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ……….………..….…..…………...… 
 

3.  Wartość szacunkowa zamówienia netto zł …....….. tj. …euro ( wg kursu 4,0196 zł/1€.) 
Ustalenia wartości szacunkowej dokonał……..…………………. w dniu …......……  
na  podstawie………………………………….………………(dokument oszacowania 
wartości dołączono do wniosku)   podpis…………………….….……….…. 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia……………..……..….. zł. 

 

4. Proponowany tryb zamówienia : ………………………………………….……………. 
 (podać krótkie faktyczne uzasadnienie wyboru przy trybie innym niż przetarg nieograniczony lub ograniczony oraz 

podstawę prawną: art......., ust..........., pkt.......... ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 
 

5. Źródło finansowania zamówienia: .................................................................................... 
Plan …………….. nr pozycji …………   podpis Kwestora ………..….……………………………… 

 

6. Termin realizacji zamówienia: ......................................................................................... 
(oczekiwany termin lub okres realizacji, zamówienie całościowe, sukcesywne lub okresowe) 

 

7. Osoba wyznaczona do realizacji umowy : …………….…….…………….…….……… 
. 

8. Charakterystyka rynku....................................................................................................... 
(dot. :1. zamówienia  z wolnej ręki – należy wskazać wykonawcę,  2. Przy  zapytaniu o cenę i negocjacjach bez 
ogłoszenia, należy podać na drugiej stronie wniosku  nazwy i adresy min. pięciu potencjalnych wykonawców) 

 
  

Rejestracja wniosku w DZP: 
                    ................................................... 
            podpis wnioskodawcy 

          (Kierownika jednostki zamawiającej) 
 
 
                    Akceptuję 
 
 
 
 
 
 
Data zarejestrowania sprawy  ............................. 
 
Data złożenia kompletnego  
wniosku po akceptacji   ................................Osoba prowadząca postępowanie………………………….. 



 
Inne informacje istotne dla realizacji postępowania, np.: 

1. faktyczne uzasadnienie wyboru przy trybie innym niż przetarg nieograniczony lub ograniczony 
2. Dane potencjalnych wykonawców –pkt 8 wniosku 
3. Proponowane osoby do Komisji Przetargowej 
4. Informacje dot.  zamówień uzupełniających i udzielanych w częściach 
5. Proponowane kryteria oceny ofert 
6. Dołączenie logo projektu finansowanego ze środków UE 

 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
Uwagi  DZP do wniosku: 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 


