
Załącznik nr 1.1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej 

Akademii Nauk  
 
DZP.260.....202..  
...................................................... 
 data rejestracji wniosku przez DZP  

  

WNIOSEK 
o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia  

1. Wniosek na 
           (załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)  

 

2. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 
 

3. Numer pozycji w Planie zamówień publicznych  
(plan prowadzi DZI)  

4. Numer pozycji w Planie postępowań  
(plan prowadzi DZP)  

5. Wartość przedmiotu zamówienia (netto) w PLN 

…………………………….PLN netto 

6. Podstawa ustalenia wartości zamówienia 
(zgodnie z art. 34 i 35 PZP, np.: badanie rynku, kosztorys inwestorski itp.) 

 

7. Data ustalenia wartości zamówienia 
…....…/…....…/20…....… 

8. Proponowani członkowie komisji przetargowej  
(Osoba odpowiedzialna merytorycznie musi być członkiem komisji 
przetargowej) 

1. ............................. 
2. ............................. 

9. Kwota brutto, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PLN) 

 
…………………………….PLN brutto 

10. Termin realizacji zamówienia 

 

………dni/tygodni/miesięcy od daty zawarcia umowy 
(zgodnie z art. 434 PZP – maks. 4 lata) 

11. Termin rozliczenia inwestycji 
(data do kiedy należy wydatkować środki) 

 
…....…/…....…/20…....… 

12. Źródło finansowania 
(w tym nazwa projektu/programu z którego finansowane jest zamówienie)  

13. Czy na dokumentacji jest wymagane umieszczanie 
logotypu instytucji finansującej projekt (o ile dotyczy) TAK/NIE 

14. Warunki udziału w postępowaniu 
(zgodnie z art. 112 117 ustawy PZP)  

15. Kryteria oceny ofert 
(cena – waga maks. 60%, suma wag wszystkich kryteriów nie może 
przekroczyć 100%) 

1. Cena  - waga …....…% 
2. Inne - ..............- waga ......% 

16. Przewidywana waluta płatności 
(wpisać PLN lub inną) PLN/…… 

17. Termin płatności  
(wpisać termin w dniach) 21 dni/…. 

18. Osoba odpowiedzialna merytorycznie, m.in. za: 

przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, analizy potrzeb i 
wymagań, ustalenie wartości zamówienia, kryteriów oceny ofert, 
warunków udziału w postępowaniu,  nadzór nad wykonaniem umowy 

 
 
……………..…………………………………………………………………. 
                               (imię i nazwisko) 

19. Załączniki 1. Analiza potrzeb i wymagań (tylko w postępowaniach unijnych) 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
3. Raport z ustalenia wartości zamówienia 
4. Warunki udziału w postępowaniu 
5. Kryteria oceny ofert 
6. Kopia zatwierdzonego Zapotrzebowania 

Potwierdzam dane z wniosku: 
 
 
 
 

 
….......................................................………………………. 

(podpis Osoby odpowiedzialnej merytorycznie) 
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AKCEPTACJA DZP 

Tryb postępowania: 

………………………………………… 

Rodzaj procedury: UNIJNA/KRAJOWA 

Czy jest wymagane uzasadnienie: TAK/NIE 

Rodzaj zamówienia: 

DOSTAWA/USŁUGA/ROBOTA BUDOWLANA 

Zatwierdzam tryb postępowania: 
 
 
 
 

…..………...................................…….…………………………. 
(podpis kierownika DZP) 

AKCEPTACJA DPN 
(w przypadku finansowania zamówienia ze środków pochodzących z projektów) 

Potwierdzam posiadanie środków: 
 
 
 
 

…………………………............................................……...……………………. 
(podpis kierownika DPN) 

AKCEPTACJA DFK 

Potwierdzam pod względem finansowym: 
 
 
 

 
…………………………............................................……...……………………. 

(podpis Głównego księgowego) 

AKCEPTACJA DYREKTORA IFJ PAN 

Zatwierdzam do realizacji: 
 
 
 
 
 

……………..……………………………………. 
   (podpis Dyrektora IFJ PAN) 

 


