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ZARZĄDZENIE NR 2412014

WOJTA GMII\W BARTNIC ZKA
z dnia 23 maja2014r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art.l9 ust. 2 i art. Żl ustawy z dnia 29 styczeia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 20l3r., poz.907 z póżn.zm.) zarządzam' co następuj e :

$ 1. Powołuję z dniem 23 maja}}I4r. komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o
udzielenie zamówień publicznych na,,Termomodernizację i remont Szkoły Podstawowej w
Nowych Świercrynach" orazrrTermomodernizację i rembnt SzkoĘ Podsiawowej w
Radoszkachn'.

$ 2. 1. W skład komisji wchodzą:

1) Pan Benedykt Kamiński _ przewodniczący,

2) Pan Piotr Ruciński _ członek,

3) Pan Czesław Przeracki _ członek.

2. Wójt Gminy, na wniosek Przewodniczącego komisji lub z własnej inicjatywy,moŻe zaprosić do

udziału w pracach komisji inne osoby, jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności

w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych. osoby te występują w charakterze biegĘch.

3. osobom wymienionym w ust. Znieptzysługuje prawo głosu.

$ 3. organizację, tryb pracy oruz zakłęs obowipków członków komisji określa regulamin

stanowiącyzałącznikdoniniejszegoznządzenia'

$ 4. Zarządzenie wcho dzi w Życle z dniem podjęcia.



Załącmik do zarządz-enia nt 24 l l 4

Wójta Gminy Bartrriczka

zdnia23 mĄa2014r.

Regulamin komisji przetargowej do przeprowadzaniapostępowania o udzielenie zamówień

publicznych na

,,Termomodernizację i remont SzkoĘ Podstawowej w Nowych Świercrynach"

otaz

,,Termomodernizację i remont Szkoły Podstawowej w Radoszkach'' .

$ l. Komisj aptzetargowa jest upoważnionaw szczególności do:

1) otwarcia ofert,

2) oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie

zanówielia,

3) badaniai oceny ofert,

4) wykonywania innych czynności zleconych przezWójta Gminy Bartniczka.

$ 2 Komisja przetargowa obraduje na posiedzeniach, które są zwoływane ptzez

Przewodniczącęgo komisji w terminach zapewniających sprawry przebieg jej prac.

$ 3. 1.Pracami komisji przetargowej kieruje Przewodnicący.

2. D o zadań Przewodni czące ga na|eŻą w szczególno ści :

l) vłyznaczanie terminów posiedzeń komisj i oraz ichprowadzenie,

2) podział prac międz y członków komisji przetargowej,

3) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie

zamówienia publiczrego,

4) odebrani e od członków komisji przetargowej oruz innych osób, wykonujących cz5mności

zlłłiązane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego' oświadczęńo treści określonej

w art. l7 ust. 2Pzp.

$ 4. 1. Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z chwilą zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego lub uniewaznienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

2. Przewodnicząc y komisji przetargowej po zakoirczeniu postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego przekaĄe wszystkie dokumenty złłiązane z ptacą komisji przetargowej

kięrownikowi zamawiaj ące go.


