BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

'Terwronka-Leszczyny

Zarzqdzenie Nr 564/21
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 23 listopada 202'l roku
w sprawie organizacji, skladu, trybu pracy oraz zakresu obowiqzk6w czlonk6w
Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizacjq zam6wienia
pod nazwq ,,Obsluga bankowa budietu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
Na podstawie art. 53 ust. 2 i 3, arl. 54 oraz art. 55 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
11 wze6nia 2019 r. Prawo zam6wieh publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
zp62.zm.).

postanawiam:

s1
Powolac Komisjq Przetargowq w skladzie:
) Bo2ena Fuks
2) Malgorzata Bartoszek
3) Katarzyna Dulias
4) Ewelina Falkiewicz
5) Zbigniew Wojtylo
'1

- Przewodniczqca Komisji,
- Zastqpca Przewodniczqcej Komisji.
- Sekretarz Komisji,
- Czlonek Komisji,
- Czlonek Komisji

dla wyboru wykonawcy na realizacjq zamowienia pod nazwa: ,,Obsluga bankowa
budietu Gm iny i Miasta Czeruvionka-Leszczyny".
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1.

Zobowiqzat KomisjQ Przetargowq do:

-

przeprowadzenia oceny spelnienia przez wykonawcow warunkow udziaiu
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia oraz oceny braku podstaw do
postgpowania
wykluczenia
udzielenie zam6wienia, okre6lonych
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia zgodnie z pzepisami ustawy Prawo
zamowiei publicznych,
oceny ofert, w tym sprawdzenia zgodnosci i kompletnoSci zlozonych ofert
z treSciq zatwierdzonej Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia oraz z ustawq Prawo zamowiei publicznych, oraz kierowania wezwan do wykonawcow
dotyczqcych wyja6nienia, poprawienia lub uzupelniania zlo2onych dokumentow
lub o6wiadcze6,
sprawdzenia zgodno5ci i kompletnoSci podmiotowych 6rodkow dowodowych,
zlo2onych przez Wykonawcq, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona,
z tre5ciq zatwierdzonej Specyfikacji Warunk6w Zamowienia oraz z ustawa Prawo zamowiefi publicznych, oraz kierowania wezwania do wykonawcy
dotyczqcego wyjasnienia, poprawienia
uzupelniania zlozonych
podm iotowych Srodk6w dowodowych,

z

-

-

o

lub

-

przedstawienia mi

w

szczegolnosci wynikow oceny ofert oraz propozycji

odrzucenia oferty, wyboru najkorzystn iejszej oferty

lub

uniewa2nienia

postepowan ia

2.

Ustalic nastgpujqcy zakres obowiqzkow czlonkow Komisji Przetargowej:

-

Przewodniczqca Komisji - kieruje i organizuje pracg komisji, sprawdza
zgodno5c i kompletno6c zlo2onych ofert oraz podmiotowych 6rodkow
dowodowych, zlo2onych przez Wykonawcq, ktorego oferta zostala najwy2el
oceniona, z tre6ciq zatwierdzonej Specyfikacji Warunk6w Zamowienia oraz
z ustawq - Prawo zamowieh publicznych, otwiera oferty poprzez u2ycie
mechanizmu do odszyfrowania ofert, podpisuje wszelkie pisma i dokumentl,
zwiqzane z prowadzonym postgpowa niem,

-

Zastqpca Przewodniczqcej Komisji Przetargowej - sprawdza zgodnoSc
i kompletnoSc zlo2onych ofert oraz podmiotowych Srodkow dowodowych
zlo2onych przez Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona
z treSciq zatwierdzonej Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz z ustawa Prawo zamowien publicznych. W przypadku nieobecno6ci Przewodniczqcel
Komisji Przetargowej lub Sekretarza Komisji Przetargowej wykonuje ich
zadania.

-

- sprawdza zgodno5i i kompletno6c zlo2onych ofert
podmiotowych Srodkow dowodowych zlo2onych przez WykonawcE,
kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, z tre6ciq zatwierdzonej Specyfikacji
Warunk6w Zam6wienia oraz z ustawq - Prawo zam6wien publicznych.
przygotowuje wszelkie pisma i dokumenty zwiqzane z prowadzonym
postQpowaniem i prowadzi dokumentacjg postqpowania o udzielenie
Sekretarz Komisji

otaz

zam6wienia,

-

-

sprawdza zgodno6d i kompletno6c zlo2onych ofert oraz
podmiotowych 6rodk6w dowodowych zlo2onych przez Wykonawcq, ktorego

Czlonek Komisji

oferta zostala najwy2ej oceniona,

z

treSciq zatwierdzonej Specyfikacjr

Warunkow Zam6wienia oraz z ustawa - Prawo zam6wieri publicznych.
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1.

2.
3.

Komisja przetargowa dziaia zgodnie z ustawq - Prawo zamowien publicznych.
Dla wa2no6ci posiedzenia w pracach Komisji musi uczestniczyc co najmniej
polowa jej skladu
W sprawach nie dotyczqcych oceny zloaonych ofert Komisja Przetargowa
podejmuje uchwaly zwyklq wiqkszosciq glosow. W przypadku rownej liczby glosorrY
oddanych ,,2a" i ,,przeciw" rozstrzyga glos Przewodniczqcej Komisji Przetargowej

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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