
Zarz^dzenie Nr 75/2014
Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 20 pazdziernika 2014 r.

w sprawie powolania stalej komisji przetargowej ds. zamowien publicznych udzielanych
przez ( . n i i n v Ostrowek

Na podstawie art. 19 w zwia_zku z art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047,
poz. 1473, z2014r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232) zarzajdzam,
co nastejmje:

§ 1. Powohije stala^ komisje. przetargowa^ds. zamowien publicznych udzielanych
przez Gmine, Ostrowek w nast^puja^cym skladzie:
1 .Andrzej Grzybowski - przewodniczq.cy
2.Tadeusz Czajkowski - czJonek
3.Stanisiaw Bednik — czlonek
4.Miroslawa Kordecka - czlonek
5.Adam Zal^cki - czlonek
6.Sylwester Gawleta - czlonek

§ 2. Zobowiazuje Pana Andrzeja Grzybowskiego - Przewodnicza^cego komisji do
informowania Wojta o przebiegu prac przygotowawczych oraz kryteriach, wedlug ktorych
nastaj)i wybornajkorzystniejszej oferty.

§ 3. Tryb pracy oraz zakres obowiazkow cztonkow komisji okresla zalajcznik do
niniejszego zarz^dzenia.

§ 4. Traci moc Zarzajdzenie Nr 9/04 Wojta Gminy Ostrowek z dnia 22 kwietnia 2004r.
w sprawie powolania stalej komisji przetargowej zmienione zarzajizeniami Nr 25/06 z dnia 20
listopada 2006r., Nr 49/07 z dnia 7 listopada 2007r. i Nr 25 czerwca 201 Or.

§ 5. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zalqcznik
Do Zarz^dzenia Nr 75/2014
W6jta gminy Ostr6wek
z dnia 20 pazdziernika 2014r.

I. Tryb pracy komisji
§1. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach zwotywanych przez przewodniczajcego.

2. Komisja pracuje w minimum trzyosobowym skladzie, w tym przewodniczajcy.
§2. Komisj^ obowiajzuj^przepisy ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh

publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.) oraz postanowienia niniejszego
zarzajdzenia.

§3. Komisja w zakresie przeprowadzenia postejDowania o udzielenie zamowienia
publicznego:

1) zapoznaje sie z dokumentacj^ dotycza^ca. danego zamowienia publicznego,
2) ocenia spetnienie przez wykonawcdw warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia,
3) dokonuje otwarcia i publicznego odczytania ofert,
4) dokonuje sprawdzenia i oceny ofert,
5) przedstawia wqjtowi propozycj? wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz

wyboru najkorzystniejszej oferty,
6) wystejjuje z wnioskiem do wqjta o uniewaznienie postejxwania o udzielenie

zamowienia w przypadkach okreslonych w ustawie,
7) jezeli dokonanie okreslonych czynnosci zwiajzanych z przygotowaniem i

przeprowadzeniem post^powania o udzielenie zamowienia wymaga wiadomosci
specjalnych, wyst^puje z wnioskiem do wqjta o powolaniu bieglych.

§4. Czlonkowie komisji po publicznym otwarciu ofert, przed rozpocz^ciem dokonania
sprawdzania ofert, skladaja^pisemne oswiadczenie o zaistnieniu lub braku istnienia
okolicznosci, o kt6rych mowa w art. 17 ustawy Prawo Zamowiefi Publicznych.

§5. Komisja podejmuje niezb^dne decyzje w trybie glosowania jawnego zwykla^
scia^ glosow.

§6. Komisja konczy prac? w dniu podpisania umowy.

II. Zakres obowiqzkow czlonkow komisji

§7, Pracq. komisji kieruje przewodnicza^cy, a pod jego nieobecnosc inny czlonek
komisji wyznaczony przez wqjta.

§8. Do zadafi przewodniczajcego komisji, poza obowiazkami wskazanymi w §11
nalezy:

1) kierowanie pracami komisji przetargowej, wyznaczanie terminow posiedzeh komisji
przetargowej i prowadzenie tych posiedzeh, podzialu prac dla poszczegolnych jej
czlonkow;

2) nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji postej>owania o udzielenie
zamowienia publicznego i jej zatwierdzanie;

3) przeprowadzanie procedury otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp;



4) informowanie wojta o przebiegu prac komisji przetargowej, odwolaniach i skargach
wniesionych przez wykonawcow;

5) powiadomienie wojta o koniecznosci wyfyczenia czlonka z dalszych prac komisji
przetargowej, w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 17
ustawy Pzp;
§9. Sekretarzem komisji, w zaleznosci od tematu rozpatrywanych ofert, jest czlonek

komisji wyznaczony przez przewodniczajcego.
§10. Do obowiazkow sekretarza komisji przetargowej poza obowiazkami wskazanymi

w § 11 nalezy:
1) prowadzenie dokumentacji postej>owania o udzielenie zamowienia publicznego;
2) prowadzenie obslugi organizacyjno-technicznej komisji, w tym w szczegolnosci:

a) przyjmowanie ofert;
b) protokolowanie posiedzenia;
c) odebranie drukow oswiadczen, o ktorych mowa w ust, 1 pkt 3 od czlonkow

komisji przetargowej i innych osob wykonujajcych czynnosci w post^powaniu o
udzielenie zamowienia publicznego.

d) wypemianie poleceh przewodnicz^cego komisji przetargowej w zakresie
prowadzonego post^powania o zamowienie publiczne.

e) informowanie przewodniczajcego i pozostalych czlonkow komisji przetargowej
o wniesionych zapytaniach, odwolaniach i skargach przez wykonawcow,

§11. Do obowiazkow czlonka komisji przetargowej nalezy:
1) uczestniczenie w posiedzeniach komisji przetargowej;
2) rzetelne, obiektywne, terminowe wykonywanie powicrzonych im czynnosci zgodnie

z przepisami prawa, posiadanq. wiedza^ i doswiadczeniem;
3) zlozenie oswiadczenia ZP-11 niezwlocznie po otwarciu ofert i powiadomienie, w

formic pisemnej, przewodniczajcego komisji przetargowej o istnieniu okolicznosci
uzasadniajajcych jego wylajczenie, zgodnie z art. 17 ustawy Pzp;

4) wypemianie innych poleceh przewodnicza^cego komisji przetargowej w zakresie
prowadzonego postej>owania o zamowienie publiczne;

§12. Jesli zachodza^ przeslanki uniewaznienia post^powania, komisja wyst^puje do
kierownika jednostki o uniewaznienie post^powania.

§13. Na kazdym etapie post^powania wojt moze zajdad od czlonk6w komisji
wyja^nien w sprawie podejmowanych przez nich czynnosci oraz przegla^dac" dokumentacj^
post^powania.

§14. Komisja konczy prac^ po podpisaniu umowy z oferentem lub uniewaznieniu
post^powania.


