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Zarzqdzenle Nr 128/'18
Bu rmistrza Gmi ny i Miasta Czenvionka-Leszczyny

z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie organizacji, skladu, trybu pracy oraz zakresu obowiqzk6w czlonk6w
Komisji dla wyboru wykonawcy na realizacjq zam6wienia pn.: ,,Swiadczenie
uslug pocztowych na necz Urzgdu Gminy i Miasta Czetwionka-Leszczyny"
udzielanego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefi publicznych (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1579 zp62n.zm.).

Na podstawie art. 30 ust. 1 oruz aft.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z p62n.zm.)

postanawiam:

sl
Powola6 Komisjg w skladzie:

1) Katarzyna Dulias - Przewodniczqca Komisji,
2) Kazimiera Gozawska - Zastqpca Pzewodniczqcej Komisji,
3) Bo2ena Fuks - Sekretarz Komisji,
4) Celina Blaszczyk - Czlonek Komisji,
5) Gabriela Pyszny-Kqpa - Czlonek Komisji

dla wyboru wykonawcy na realizacjg zam6wienia pn.: ,,Swadc zenia uslug
pocztowych na rzecz Ungdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny".
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1. Zobowiqzai Komisjq do:

- przeprowadzenia oceny spelnienia przez wykonawc6w warunku udzialu
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia okreSloneg o w Ogloszeniu
o zam6wieniu,

- badania i oceny ofert oraz przygotowania wszelkich pism zwiqzanych
z prowadzonym postgpowaniem,

- przedstawienia mi w szczeg6lnoSci propozycji odrzucenia ofert oraz wyboru
najkozystniejszej oferty lub odstqpienia od udzielenia zam6wienia.

2. Ustali6 nastgpujqcy zakres obowiqzk6w czlonk6w Komisji:

- Przewodniczqca Komisii - kieruje i organizuje pracq komisji, sprawdza
zgodnoSd i kompletno66 zlo2onych ofert oraz wyjaSnieh i dokument6w
zlo2onych na wezwanie Zamawiajqcego z tre6ciq Ogloszenia o zamowieniu,
otwiera oferty, odczytuje tre66 ofert podajqc nazwq Wykonawcy oraz jego adres
lub siedzibq oraz informacje dotyczqce ceny oferty, podpisuje wszelkie pisma
i dokumenty zwiqzane z prowadzonym postgpowaniem oraz wykonuje zadania,
o kt6rych mowa w ust. 1,



1.

2.

- Sekretarz Komisji - sprawdza zgodno56 i kompletno66 zlo2onych ofert oraz
wyja6niei i dokument6w zlo2onych na wezwanie Zamawiajqcego z treSciq
Ogloszenia o zam6wieniu, przygotowuje i prowadzi dokumentacjQ
postgpowania o udzielenie zam6wienia oraz wykonuje zadania, o kt6rych mowa
w ust. 1,

- Czlonek Komisji - sprawdza zgodno66 i kompletno6c zlo2onych ofert oraz
wyjaSniefi i dokument6w zlo2onych na wezwanie Zamawiajqcego
z treSciq Ogloszenia o zamdwieniu oraz wykonuje zadania, o kt6rych mowa
w ust. 1.

3. W przypadku nieobecnoSci Przewodniczqcej Komisji lub Sekretarza Komisji ich
zadania wyko n uje Zastgpca Przewod n iczqcej Kom isj i.
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Dla wa2no6ci posiedzenia w pracach Komisji musi uczestniczyd co najmniej
polowa jej skladu.
W sprawach nie dotyczacych oceny zlo2onych ofert Komisja podejmuje uchwaly
zwyklq wiqkszo6ciq glos6w. W przypadku r6wnej liczby glos6w oddanych ,,2a"
i ,,przeciw" rozstrzyga glos Przewodniczqcej Komisji.
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Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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