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Zarzqdzenie Nr 490 /19
Burmistrza Gminy i M iasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 23 wrze6nia 2019 roku

w sprawie organizacji, skladu, trybu pracy oraz zakresu obowiqzk6w czlonk6w
Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizacjq zam6wienia
pn.: ,,Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego braniy elektrycznej
w ramach projektu ,,Zakup i montai urzqdzeri wykorzystujqcych odnawialne
ir6dla energii w Czerwionce-Leszczynach".

Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3, ar1.20 ust. 1 i

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi
poz. 1986 zp62n.zm.),

postanawiam:

sl
Powolai Komisjq Pzetargowq w skladzie:

1 ) Bo2ena Fuks
2) Anna Witala
3) Katazyna Dulias
4) Adrian Strzelczyk

3 oraz art.21 ust. 1, 2 i3 ustawy
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.

- Przewodniczqca Komisji Przetargowej,
- Zastqpca Przewodniczqcej Komisji P rzeta rgowej,
- Sekretaz Komisji Pzetargowej,
- Czlonek Komisji Pzetargowej

dla wyboru Wykonawcy na realizacjg zam6wienia pn.: ,,Pelnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego braniy elektrycznej w ramach projektu ,,Zakup i montai
urzqdzeh wykorzystujqcych odnawialne 26dla energii w Gzerwionce-
Leszczynach ".
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1. Zobowiqzab Komisjq Przetargowq do:

- badania ioceny ofert oraz kierowania zapytafi w kwestii tre6ci zlo2onych ofert,

- pzeprowadzenia oceny spelnienia przez Wykonawcq, kt6rego oferta zostala
najwyzej oceniona, warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postqpowania o udzielenie zam6wienia okreSlonych
w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia oraz ustawie - Prawo
zam6wiefi publicznych,

- przedstawienia mi w szczeg6lno5ci: propozycji wykluczenia wykonawc6w,
odrzucenia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznienia
postgpowa nia.

2. Ustalie nastqpujqcy zakres obowiqzk6w czlonk6w Komisji Przetargowej:

- Przewodniczqca Komisji - kieruje i organizuje pracq Komisji, informuje
wykonawc6w o kwocie jakq Zamawiaj4cy zamierza przeznaczyC na
sfinansowanie zam6wienia, otwiera oferty, odczytuje tre56 ofert podajqc nazwg
Wykonawcy oraz jego adres lub siedzibq, informacje dotyczqce ceny, terminu



3.

wykonania zam6wienia oraz inne dane wynikajqce z ustawy - Prawo zam6wiei
publicznych, sprawdza zgodno66 i kompletno66 zlozonych ofert oraz
dokument6w, zlozonych na wezwanie Zamawiajqcego ptzez WykonawcQ,
kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, z treSciq zatwierdzonej Specyfikacji
lstotnych Warunk6w Zam6wienia otaz z ustawq - Prawo zam6wieri publicznych,
podpisuje wszelkie pisma i dokumenty zwiqzane z prowadzonym
postgpowaniem,

- Sekretarz Komisji - sprawdza zgodno5c i kompletno66 zlo2onych ofert oraz
dokument6w, zlo2onych na wezwanie Zamawiajqcego ptzez Wykonawce,
kt6rego oferta zostala najwyzej oceniania, z tre6ciq zatwierdzonej Specyfikacji
lstotnych Warunk6w Zam6wienia otaz z ustawq - Prawo zam6wiefi publicznych,
przygotowuje i prowadzi dokumentacjg postepowania o udzielenie zam6wienia,

- Czlonek Komisji - sprawdza zgodnoSC i kompletno6i zlo2onych ofert oraz
dokument6w, zlo2onych na wezwanie Zamawiajqcego pzez Wykonawcq,
kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniania, z treSciq zatwierdzonej Specyfikacji
lstotnych Warunk6w Zam6wieniaorazz ustawq - Prawo zam6wieri publicznych.

W przypadku nieobecnoSci Przewodniczqcej Komisji Przetargowej lub Sekretarza
Komisji Przetargowej ich zadania wykonuje Zastgpca Przewodniczqcej Komisji
Przetargowej.
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Komisja Przetargowa dziala zgodnie z ustawq - Prawo zam6wiefi publicznych.
Dla wa2no6ci posiedzenia w pracach Komisji Przetargowej musi uczestniczyi
co najmniej polowa jej skladu.
W sprawach nie dotyczqcych oceny zlo2onych ofert Komisja Przetargowa
podejmuje uchwaly zwyklq wiqkszo6ciq glos6w. W przypadku r6wnej liczby glos6w
oddanych ,,2a" i ,,przeciw" tozsttzyga glos Przewodniczqcej Komisji P rzeta rgowej.
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Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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