
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2018; poz. 359 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 163 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 9 października 2018 r. 

 

w sprawie określenia zasad składania zapotrzebowań na sprzęt komputerowy  

w kampusie toruńskim 

 

 

Na podstawie § 53 ust. 2 Statutu UMK w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. (Biuletyn 

Prawny UMK z 2017 r., poz. 252 z późn. zm.)  

 

z a r z ą d z a   s i ę,  co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadza się procedurę składania zapotrzebowań na sprzęt komputerowy w kampusie 

toruńskim.  

 

§ 2 

 

1. Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy może być złożone w: 

1) konfiguracji podstawowej, 

2) konfiguracji specjalnej (komputery naukowe). 

2. Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy w konfiguracji podstawowej kierownik jednostki 

składa do Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK, zgodnie ze specyfikacją 

umieszczoną na stronach internetowych Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK. 

3. Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy w konfiguracji specjalnej kierownik jednostki 

składa do Działu Aparatury Naukowej. 

4. Zapotrzebowania na sprzęt, o którym mowa w ust. 2 i 3 składa się w uniwersyteckim 

systemie elektronicznych zamówień, zgodnie z przepisami Regulaminu Zamówień 

Publicznych. 

 

§ 3 

 

1. W przypadku zapotrzebowania na sprzęt komputerowy w konfiguracji specjalnej – zgodę na 

jego zakup wyraża komisja powołana przez rektora, zwana dalej „komisją”. 

2. Wniosek na zakup sprzętu, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać uzasadnienie oraz dane 

osoby do kontaktu. 

3. Wniosek, o którym mowa  w ust. 1, Dział Aparatury Naukowej kieruje do komisji. 

4. W przypadku podjęcia przez komisję decyzji pozytywnej, postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego przygotowuje Dział Aparatury Naukowej. 
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5. W przypadku podjęcia przez komisję decyzji negatywnej, kierownik jednostki może złożyć 

zapotrzebowanie na sprzęt z konfiguracji podstawowej. 

6. Decyzje komisji są ostateczne. 

 

§ 4 

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych do dnia 31 października każdego roku, przekazują do 

Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK roczne zapotrzebowania na sprzęt 

komputerowy z konfiguracji podstawowej, a także do Działu Aparatury Naukowej – roczne 

zapotrzebowanie na sprzęt z konfiguracji specjalnej - jeżeli wiedza o potrzebach sprzętowych 

z konfiguracji specjalnej jest znana na dzień złożenia zapotrzebowania rocznego. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2018 r. 

 

 

 

 

R E K T O R 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

 

 


