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Zarządzenie nr 215/2020 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 20 października 2020 roku 

 
zmieniające Regulamin udzielania zamówień publicznych  

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w zw. z art. 18-21 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz  
§ 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Zmienia się zarządzenie nr 16/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia  
10 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu oraz Regulaminu powoływania i prac komisji przetargowych  
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ten sposób, że w załączniku nr 1 do 
zarządzenia, tj. Regulaminie udzielania zamówień publicznych: 
 
1) § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Na wydatkowanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej   

wnioskodawca poza zgodą dysponenta środków musi uzyskać potwierdzenie Kierownika 
Działu Projektów, że dany zakup jest umieszczony w harmonogramie rzeczowo-
finansowym danego projektu i merytorycznie uzasadniony w studium wykonalności.”; 

 
2) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jednostka/komórka zamawiająca składa wniosek wraz z załącznikami, po uzyskaniu 
podpisów dysponenta środków finansowych, Kwestora oraz jeżeli jest wymagany, ze 
względu na źródło finansowania, także odpowiednio podpisów Dziekana, Kanclerza, 
Kierownika Działu Projektów lub właściwego Prorektora - w komórce wszczynającej, 
zgodnie z obszarem jej działania.”; 

 
3) w załączniku nr 2 do Regulaminu (tj. wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawy, usługi, roboty budowlane) wyrazy „Z-ca Kanclerza ds. Funduszy  Strukturalnych” 
zastępuje się wyrazami „Kierownik Działu Projektów”. 

 
§ 2 

Ogłasza się tekst jednolity Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       
 
 

       Rektor 

        /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  
 


