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ZARZĄDZENIE NR 19/13

wÓ.lrł GMINY BARTNICZKA

z dniaZi czerwca2Dl3 r.

w sprawie powołania komisji do prrygotowania i przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art.19 ust. 2 t art.21 ustawy z dnta29 stycznia2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz'U. z20|0r. Nr 113, poz.759 zpóźn.zm.) zarządzam. co następuje:

$ 1. Powołuję z dniem 25 czętwca 2013 r. komisję przetargową do przygotowania

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dowóz dzieci do

szkó\z terenu gminy Bartniczka w latach 2013l20l4r2014l20l5'' '

$ 2. 1. W skład komisji wchodzą:

1) Pan Benedykt Kamiński - przewodnlczący,

2) Pani Gabriela Chyzyńska - czŁonek,

3) Pan Marek oidowski - członek,

2. Wójt Gminy, na wniosek Przewodniczącego komisji lub z własnej inicjatywy,moŻe zaprosić do

udziału w pracach komisji inne osoby, jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności

w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych. osoby te występują w charakterze biegłych.

3. osobom wymienionym W ust. 2 nie przysługuje prawo głosu.

$ 3. organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin

stano wi ąc y załączntk do ni ni ej s z e go zaruądzenia.

$ 4. Zarządzenię wchodziw Życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do zarządzettanr 19ll3

Wójta Gminy Bartniczka

z dniaZ5 częrwca2}I3 r.

/ ąegulamin komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzaniapostępowania o udzielęnie

zamówienia publicznego na:

,,Dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Bartniczka w latach 201312014,20|412015".

$ 1. Komisjaprzetargowa jest upowaznionaw szlzególności do:

1) otwarcia ofeft,

2) oceny spełniania przęz wykonawców warunkow udziału W postępowaniu o udzielenie

zamówienia,

3) badania i oceny ofert,

4) wykonywania innych czynności zleconych przez Wójta Gminy Bartniczka.

s 2. Komisja przetargowa obraduje na posiedzeniach' którę Są zwoływane przęz

Przewodniczącego komisji w terminach zapewniających Sprawny przebieg jej prac.

$ 3. 1'Pracami komisji przetargowej kieruje Przewodniczący.

2' D o zadan Przewodni czące go należą w szczegolno ści :

I) v'ryznaczanie tęrminów posiedzeń komisji orazich prowadzenie,

2) podział prac między członków komisji przetargowej'

3) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego'

4) odebranie od członków komisji przetargowej oraz innych osób' wykonujących czynności

zwtązane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego' oświadczeń o treści określonej

wań. 17ust.2Pzp.

$ 4. 1 ' Zakonczenie prac komisji przetargowej następuje z chwilą za-warcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego lub uniewaŹnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

2. Przewodnlczący komisji przetargowej po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego przekazuje wszystkie dokumenty związane Z placą komisji przetargowej

kierownikowi zamawiaj ące go'


