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Warszawa, dnia 22 kwietnia 2020 r.
Poz. 48
ZARZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Opolu do przeprowadzenia
postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na wydrukowanie i dostawę druków
potwierdzenia odbioru korespondencji w sprawach egzekucyjnych, podatkowych
i karnoskarbowych na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej,
Krajowej Informacji Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się Izbę Administracji Skarbowej w Opolu do przeprowadzenia postępowania oraz
udzielenia zamówienia publicznego na wydrukowanie i dostawę druków potwierdzenia odbioru
korespondencji: w sprawach egzekucyjnych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w sprawach podatkowych
– na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 900, z późn. zm.2)) i w sprawach karnoskarbowych – na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19 i 568) na rzecz wszystkich izb
administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Finansów: T. Kościński

1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Finansów (Dz. U. poz. 2265).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553,
1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, i 2200 oraz z 2020 r. poz. 285.

