
Zarzqdzenie Nr 352 122

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia l2lipca 2022 roku

w sprawie organizacji, skladu, trybu pracy oraz zakresu obowiqzk6w czlonkow
Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizacjq zam6wienia
pod nazwq. Dow6z dzieci do Zespolu Szk6l Specjalnych, Szkoly Podstawowej
nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 202212023 - Trasa Nr 3

Na podstawie art. 53 ust. 2 i 3, art. 54 oraz art. 55 ust. 1' 2 i 3 ustawy z dnia
'11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zam6wie6 publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129

z po2n. zm.).

postanawiam:
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Powola6 Komisjg Przetargowq w skladzie:

1 ) Bo2ena Fuks
2) Katarzyna Gawlik
3) Katarzyna Dulias
4) Marcjanna Niedobecka

- Pzewodniczaca Komisji,
- Zastqpca Pzewodniczqcej Komisji,
- Sekretarz Komisji,
- Czlonek Komisji

dla wyboru wykonawcy na realizacjq zamowienia pn': Dow6z dzieci do Zespolu

iiror sp""i"inych, izkoty Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku

szkolnym 202212023 -Trasa Nr 3
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1. Zobowiqzat Komisjq Przetargowq do:

-przeprowadzeniaocenyspelnieniaprzezwykonawcowwarunk6wudzialu
w pbstqpowaniu o udiielenie zam6wienia oraz oceny braku podstaw do

wyiluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia, okreslonych

w Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia zgodnie z pzepisami ustawy Prawo

zam6wiei PublicznYch,
-ocenyofert,wtymsprawdzeniazgodnoSciikompletno6cizlo2onychofert

z treiciq zatwierdzonej Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia oraz z ustawe -

Prawo iam6wiei publicznych, oraz kierowania wezwai do wykonawcow

dotyczqcychwyja6nienia'poprawienialubuzupelnianiazlozonychdokument6w
lub o6wiadczei,

- sprawdzenia zgodnosci i kompletnoSci podmiotowych 6rodk6w dowodowych,

ziozonych prz6z wykonawcQ, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona,

z tresiiq zatwierdzonej specyfikacji warunk6w Zamowienia oraz z ustawE -

Prawozam6wiehpublicznych,orazkierowaniawezwaniadowykonawcy
dotyczqcego wyjaSnienia, poprawienia lub uzupelniania zlo2onych

podmiotowYch Srodkow dowodowYch,



- przedstawienia mi w szczeg6lnosci wynik6w oceny ofert oraz propozycji
odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa2nienia
postqpowan ia.

2. Ustali6 nastepujqcy zakres obowiqzk6w czlonk6w Komisji Pzetargowej:

- Przewodniczqca Komisji - kieruje i organizuje prace komisji, sprawdza
zgodno6i i kompletnoSc zlozonych ofert oraz podmiotowych Srodk6w
dowodowych, zlo2onych przez Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwyzej
oceniona, z treSciq zatwierdzonej Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia oraz
z ustawq - Prawo zam6wie6 publicznych, otwiera oferty popzez u?ycie
mechanizmu do odszyfrowania ofert, podpisuje wszelkie pisma i dokumenty
zwiqzane z prowadzonym postqpowaniem,

- Zastgpca Przewodniczqcej Komisji Przetargowej - sprawdza zgodnoS6
i kompletnoS6 zlo2onych ofert oraz podmiotowych Srodk6w dowodowych
zlo2onych przez Wykonawcq, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona,
z treSciq zatwierdzonej Specyfikacji Warunkow Zam6wienia oraz z ustawq -
Prawo zam6wieh publicznych. W przypadku nieobecno6ci Przewodniczqcej
Komisji Pzetargowej lub Sekretaza Komisji Pzetargowej wykonuje ich
zadania.

- Sekretarz Komisji - sprawdza zgodno6d i kompletnoSc zlo2onych ofert
otaz podmiotowych 6rodk6w dowodowych zlo2onych przez Wykonawcq,
kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, z treSciq zatwierdzonej Specyfikacii
Warunk6w Zam6wienia oraz z ustawq - Prawo zam6wiefi publicznych,
pzygotowuje wszelkie pisma i dokumenty zwiqzane z prowadzonym
postepowaniem i prowadzi dokumentacjg postepowania o udzielenie
zam6wienia,

- Czlonek Komisji - sprawdza zgodno66 i kompletnoS6 zlo2onych ofert
oaz podmiotowych Srodk6w dowodowych zlo2onych przez WykonawcQ,
kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, z treSciq zatwierdzonej Specyfikacji
Warunk6w Zam6wienia oraz z ustawq - Prawo zam6wiefi publicznych
W pzypadku nieobecnoSci Zastqpcy Przewodniczqcej Komisji wykonuje jego

zadania.
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1. Komisja przetargowa dziala zgodnie z ustawq - Prawo zamowieh publicznych.

2. Dla wa2nosci posiedzenia w pracach Komisji musi uczestniczyc co najmniej
polowa jej skladu.

3. W sprawach niedotyczqcych oceny zlo2onych ofert Komisja Przetargowa
podejmuje uchwaly zwyklq wiqkszoSciq glos6w. W przypadku r6wnej liczby glosow
oddanych ,,2a" i ,,pzeciw" rozstrzyga glos Przewodniczqcej Komisji Przetargowej.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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