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! budzi zsstrzetert
RADCA PRAIVNY

w sprawie powolania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego oraz do badania i oceny ofert zlozonych w przetargu nieograniczonym
na kredyt bankowy dlugoterminowy w kwocie 3.655.510 zl z przeznaczeniem na
pokrycie planowanego deficytu budzetu Powiatu Slawienskiego w 2011 r. oraz na
splat§ rat przypadajacych w 2011 r. z wczesniej zaciqgnietych zobowiazah
z tytulu pozyczek i kredytow.
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh pu blicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pozri. zm.),
zarzqdzam co nastepuje:
§1
Powoiuj§ komisje przetargowa^ do oceny spelniania warunkow udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz do badania i oceny ofert
zlozonych w przetargu nieograniczonym na kredyt bankowy dlugoterminowy
w kwocie 3.655.510 zl z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budzetu
Powiatu Slawienskiego w 2011 r. oraz na splate; rat przypadajacych w 2011 r.
z wczesniej zaciqgnietych zobowiqzari z tytulu pozyczek i kredytow, zwanq dalej
,,komisjq przetargowa/' w skladzie:
1)
2)
3)
4)

Wioletta Firkowska - przewodniczacy,
Ewelina Sokolowska - sekretarz,
Joanna Retmanska - czlonek,
Karolina Sciborowska - Wai - czlonek.
§2

Do zadari komisji przetargowej nalezy:
1) ocena spelniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego oraz badanie i ocena ofert,
2) rozpatrywanie waznych ofert i wybor oferty najkorzystniejszej zgodnie
z kryteriami przyjetymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
3) przeslanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawcow,
4) sporz^dzenie protokolu post^powania.

§3
Komisja dziala na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, ktory stanowi
zalqcznik nr 1 do niniejszego zarz^dzenia.
§4
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Wykonanie zarzqdzenia powierza si§ przewodnicz^cemu komisji przetargowej.
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Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem ... A...... maja 2011 roku.

SEKRET,

'ojcicch Wisniowski
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Zalaczijik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr ,y.x...,/ll
Starosty Slawiertskiego
z dnia ....LT maja 2011 roku

Regulamin pracy komisji przetargowej do oceny spelniania warunkow udziaiu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz do badania i oceny ofert
zlozonych w przetargu nieograniczonym na obsluge bankowa budzetu Powiatu
Slawienskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych.
I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Ustala si§ Regulamin pracy komisji przetargowej do oceny spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego oraz do badania i oceny
ofert zlozonych w przetargu nieograniczonym na obslug§ bankowa budzetu Powiatu
Slawienskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych.
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Ilekroc w Regulaminie jest mowa o:
1. kierowniku zamawiajacego - nalezy przez to rozumiec' Staroste Slawienskiego,
2. komisji - nalezy przez to rozumiec komisj§ przetargow^ do oceny spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz do
badania i oceny ofert zlozonych w przetargu nieograniczonym na obslug^ bankowq
budzetu Powiatu Slawienskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych.
3. ustawie - nalezy przez to rozurmec" ustaw§ z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 1137 poz. 759, z p6zn. zm.),
4. zamawiajacym - nalezy przez to rozumiec Powiat Slawienski.
II. ORGANIZACJA PRACY KOMISJI
.

§3

1. Komisja moze wykonywac czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem zamowienia
przy obecnosci co najmniej polowy jej skladu, w tym przewodniczacego.

2. W razie nieobecno6ci na posiedzeniu komisji sekretarza komisji, kierownik
zamawiaj^cego funkcj§ sekretarza powierza jednemu z czlonk6w koinisji.
3. Jezeli

dokonanie

okreslonych

czynnosci

zwiqzanych

z

przygotowaniem

i przeprowadzeniem post^powania o udzielenie zam6wienia wymaga specjalnych
wiadomoSci, kierownik zamawiajacego, z wlasnej inicjatywy lub na wniosek komisji,
moze powolac" bieglych.
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1. Przewodnicz^cy komisji wyl^cza z prac komisji czlonka komisji jezeli:
a) ubiega si§ o udzielenie zamowienia,
b) pozostaje w zwia^ku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia

lub jest zwiazany z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli

z wykonawc^, jego zastepc^ prawnym lub czlonkami organdw zarzqdzaj^cych lub
organow nadzorczych wykonawc6w ubiegaj^cych si^ o udzielenie zamdwienia,
c) przed uplyivem 3 lat od dnia wszcz^cia postepowania o udzielenie zam6wienia
pozostawal w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawc^ lub byl czlonkiem organ6w
zarzqdzajacych

lub

organow nadzorczych wykonawcow

ubiegaj^cych

si§

o udzielenie zam6wienia,
d) pozostaje z wykonawcq w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to
budzic uzasadnione wqtpliwoSci co do bezstronnosci tych osob,
e) zostal
z

prawomocnie

postepowaniem

przestepstwo

skazany
o

przeciwko

za

udzielenie
obrotowi

przestepstwo
zamdwienia,

popelnione
przestepstwo

gospodarczemu

lub

inne

w

zwi^zku

przekupstwa,
przestepstwo

popelnione w celu osiqgniecia korzysci maj^tkowych.
2. Czlonkowie

komisji wykonuj^cy

czynnosci

w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia skladaj^ pod rygorem odpowiedzialno^ci karnej za falszywe zeznania,
pisemne oswiadczenie o braku lub istnieniu okoliczno^ci, o kt6rych mowa wr ust. 1.
3. O wylaczeniu czlonka komisji Przewodniczacy komisji informuje kierownika
zamawiajacego.
4. Wobec przewodnicz^cego komisji wylaczen dokonuje kierownik zamawiajacego.
5. W miejsce wylqczonego czlonka komisji kierownik zamawiajacego moze powolac
nowego.

§5
Zadania poszczegolnych czlonk6w komisji:
1. Do zadan przewodnicz^cego komisji nalezy prowadzenie postepowania zgodnie
z ustawq a w szczeg6lno6ci:
a) odbieranie od czlonkow komisji o6wiadczen, o ktdrych mowa w §4 ust 2,
b) wyl^czanie czlonkow komisji podlegaj^cych wyl^czeniu,
c) informowanie o wyl^czeniach kierownika zamawiaj^cego,
d) wyznaczanie terminow posiedzen komisji,
e) prowadzenie posiedzen komisji,
f) podzial prac mi^dzy czlonkow komisji,
g) nadzor nad prawidlowym prowadzeniem dokumentacji,
h) informowanie kierownika zamawiaj^cego o przebiegu prac komisji,
i) wnioskowanie do kierownika zamawiaj^cego o powolanie bieglego.
2. Do zadan sekretarza komisji nalezy w szczeg61nosci prowadzenie calej dokumentacji
z post^powania o udzielenie zamdwienia zgodnie z aktami prawa.

III. TRYB PRACY KOMISJI

§6
Komisja w szczegolnosci:
a) dokonuje otwarcia ofert,
b) bada czy wykonawca bior^cy udzial w postepowaniu nie podlega wykluczeniu,
c) bada oferty wykonawcdw niewykluczonych,
d) w przypadkach okreslonych w ustawie zwraca si§ z wnioskiem do kierownika
zamawiajacego o wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty,
e) ocenia oferty niepodlegaj^ce odrzuceniu,
f) dokonuje wyboru

oferty

najkorzystniejszej

i przedklada jq kierownikowi

zamawiajacego do zatwierdzenia lub wystepuje z wnioskiem do kierownika
zamawiajacego o uniewaznienie postepowania jezeli zaismialy okolicznosci
przewidziane w ustawie,
g) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

§7
1. Oferty skladane s^ przez wykonawc6w w Biurze Obslugi Interesantdw w Starostwie
Powiatowym w Slawnie.
2. Zlozona w Biurze Obslugi Interesantow oferta zostanie opiecz^towana pieczatka^
wplywu z data^ i godzinq zlozenia i bez otwierania zostanie przekazana sekretarzowi
komisji.
3. Publiczne otwarcie ofert odbywa si§ w miejscu, dniu i godzinie podanej
w ogloszeniu w kolejnoSci ich zlozenia.
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§8
Komisja ze swoich czynno^ci sporzadza protokol zgodnie z ustaw^ i rozporzadzeniami
wykonawczymi.
IV. POSTANOWIENIA KOlsICOWE
§9
Czlonkowie komisji ponosz^ odpowiedzialnosd za nieprzestrzeganie ustawy oraz
niniejszych zasad przy udzielaniu zamdwien publicznych.
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