Zarządzenie Nr 0050.1.49.2018
Wójta Gminy Lubicz
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia, którego wartość przekracza kwoty określone w art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określenia organizacji, składu i trybu pracy
oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.
Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zarządzam, co
następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Przetargową zwaną dalej "Komisją" do przeprowadzania
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w składzie:
1) Tomasz Rafiński – Przewodniczący
2) Marcin Wojciechowski – Sekretarz
3) Mirosław Górski – Członek
§ 2. Komisja zostaje powołana w celu:
1)

zbadania spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego;
2)

udzielenia wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

druków i dokumentów ją tworzących,
3)

publicznego otwarcia złożonych ofert, badania i oceny oraz sporządzenia protokołu

4) zbadania zgodności ofert z SIWZ oraz ich oceny;
5)

przedłożenia Kierownikowi Zamawiającego propozycji wyników postępowania, w

tym wyboru oferty najkorzystniejszej;
6)

terminowego i rzetelnego dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, w tym sporządzenia protokołu.
§ 3. Ustalam zakres obowiązków członków Komisji:
1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:
1) organizowanie i kierowanie pracami Komisji,
2) udzielanie informacji i wyjaśnień o przebiegu prac Komisji,
3) redagowanie wniosków kierowanych do Wójta Gminy Lubicz.

2. Do zadań Sekretarza Komisji należy:
1) prowadzenie całości dokumentacji postępowania,
2) przestrzeganie terminów poszczególnych czynności postępowania,
3) zachowania pisemności postępowania.
§ 4.1 Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, zakończy pracę z dniem podjęcia
decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania o zamówienie
publiczne.
2. Miejscem pracy Komisji jest siedziba Zamawiającego.
§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

