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Zarzqdzenie Nr 468122
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 1 wrze6nia 2022 roku

w sprawie organizacji, skladu, trybu pracy oraz zakresu obowiqzk6w
czlonk6w Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizacjq
zam6wienia pod nazwq: ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym - Granty PPGR

Na podstawie art. 53 ust. 1 i 3, art. 54 oruz art. 55 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
11 wrze6nia 2019 r. Prawo zam6wieh publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

postanawiam:

sl
Powola6 Komisjg Przetargowq w skladzie:

1) Katarzyna Dulias
2) Bo2ena Fuks
3) Wojciech G6recki
4) Katarzyna Karwot
5) Tomasz Kostelecki

- Pzewodniczqca Komisji,
- Sekretaz Komisji,
- Czlonek Komisji,
- Czlonek Komisji,
- Czlonek Komisji

dla wyboru wykonawcy na realizacjg zamowienia pn.: ,,Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR realizowanego w ramach
programu operacyjnego Polska Cyfrowa nalala2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozw6j
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporno6ci na zagro2enia REACT-EU
dzialania 5.1 Rozw6j cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporno6ci na
zagro2enia.
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1. Zobowiqzae Komisjq Przetargowq do:

- Przeprowadzenia badania i oceny ofert, w tym sprawdzenia zgodnoSci
i kompletnoSci zlozonych ofert z heSciq zatwierdzonej Specyfikacji Warunkow
Zam6wienia oraz z ustawq - Prawo zam6wiei publicznych, oraz kierowania
wezwah do wykonawc6w dotyczqcych wyja6nienia, poprawienia lub
uzupelniania zlozonych dokument6w lub oSwiadczeh,

- przeprowadzenia oceny braku podstaw do wykluczenia z postqpowania
o udzielenie zam6wienia, okreSlonych w Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia
zgodnie z pzepisami ustawy Prawo zam6wiei publicznych,

- sprawdzenia zgodno6ci i kompletno6ci podmiotowych Srodk6w dowodowych,
zlo2onych przez Wykonawcq, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona,
z tre6ciq zatwierdzonej Specyfikacji Warunkow Zam6wienia oraz z ustawE -
Prawo zam6wieh publicznych, oraz kierowania wezwania do wykonawcy



dotyczqcego wyjasnienia, poprawienia lub uzupelniania zlo2onych
podmiotowych Srodk6w dowodowych,

- przedstawienia mi w szczegolno6ci wynik6w oceny ofert oraz propozycji
odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa2nienia
postgpowan ia.

2. Ustalic nastqpujqcy zakres obowiqzk6w czlonk6w Komisji Przetargowej:

- Przewodniczqca Komisji - kieruje i organizuje pracq komisji, sprawdza
zgodno56 i kompletno56 zlo2onych ofert oraz podmiotowych Srodk6w
dowodowych, zlo2onych przez Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwyzej
oceniona, z treSciq zatwierdzonej Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz
z ustawq - Prawo zamowiei publicznych, otwiera oferty popzez u2ycie
mechanizmu do odszyfrowania ofert, podpisuje wszelkie pisma i dokumenty
zwiqzane z prowadzonym postepowaniem, W przypadku nieobecnoSci
Sekretarza Komisji wykonuje jego zadania.

- Sekretarz Komisji - sprawdza zgodnoSi i kompletnoS6 zlozonych ofert
otaz podmiotowych 6rodk6w dowodowych zlozonych przez Wykonawcg,
kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, z tresciq zatwierdzonej Specyfikacji
Warunk6w Zam6wienia oraz z ustawq - Prawo zam6wiefi publicznych,
pzygotowuje wszelkie pisma i dokumenty zwiqzane z prowadzonym
postQpowaniem i prowadzi dokumentacjQ postQpowania o udzielenie
zam6wienia. W przypadku nieobecno6ci Pzewodniczqcej Komisji wykonuje jej
zadania.

- Czlonek Komisji Przetargowej - sprawdza zgodno66 i kompletno66 zlozonych
ofert oraz podmiotowych Srodk6w dowodowych zlo2onych przez Wykonawcq,
ktorego oferta zostala najwy2ej oceniona, z tre6ciq zatwierdzonej Specyfikacji
Warunk6w Zam6wienia oraz z ustawq - Prawo zam6wiei publicznych.
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Komisja przetargowa dziala zgodnie z ustawq - Prawo zam6wien publicznych.
Dla waznosci posiedzenia w pracach Komisji musi uczestniczyc co najmniej
polowa jej skladu.
W sprawach niedotyczqcych oceny zlo2onych ofert Komisja podejmuje uchwaly
zwyklq wiqkszoSciq glos6w. W przypadku r6wnej liczby glos6w oddanych ,,2a"
i ,,pzeciw" rozstrzyga glos Pzewodniczqcej Komisji.
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Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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