
ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2022 
WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 19 października 2022 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz określenia organizacji, 

składu i trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej. 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 21 ust.  2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową zwaną dalej "Komisją" do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania przetargowego o zamówienie publiczne na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2022 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

§ 2. Ustalam skład Komisji: 

1) Krzysztof Bień - Przewodniczący 

2) Danuta Kamińska – Członek 

3) Teresa Truszczyńska – Członek 

§ 3. 1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania. 

2. Komisja przetargowa zakończy pracę z dniem zatwierdzenia protokołu postępowania. 

3. Po zatwierdzeniu wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniu umowy 
komisja ulega rozwiązaniu. 

4. Komisja ulega rozwiązaniu, także z chwilą unieważnienia postępowania. 

§ 4. Zakres prac Komisji obejmuje: 

1) opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, druków i dokumentów ją tworzących, 
udzielanie wyjaśnień i ewentualna modyfikacja jej treści, 

2) przygotowanie ogłoszenia o postępowaniu, 

3) otwarcie złożonych ofert, ich badanie, ich ocena oraz sporządzenie protokołu, 
4) wskazanie oferenta, który przedstawił najkorzystniejszy dla Zamawiającego bilans oceny oferty, 

5) analiza i przedstawienie wniosków przygotowanych wspólnie z działem obsługi prawnej dotyczących 
złożonych odwołań. 

§ 5. Określam organizację i tryb pracy Komisji: 

1) miejscem pracy Komisji jest siedziba Zamawiającego, 

2) Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie określonych kryteriów. 

3) Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdza Wójt Gminy. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Lubicz 
 
 

Marek Nicewicz 
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