.

pod wzgif tiem fofTnamn-o
nie

_

Zarz^dzenie Nr J.W./10
Stamsty Slaivienskiego
z dnia ..&?... . grudnia 2010 roku

RADC/?RAWNY

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 dostawe- materialow biurowych do Starostwa Powiatowego w Slawnie.
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pozri. zm.),
zarzadzam co nastepuje:
§1
Powoluje komisje przetargo\v^ do oceny spelniania warunkow udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz do badania i oceny ofert
zlozonych w przetargu nieograniczonym na dostaw^ materialow biurowych do
Starostwa Powiatowego w Slawnie, zwana dalej //komisjq przetargowa" w skladzie:
1) Sebastian Deren - przewodniczacy,
2) Ewelina Sokolowska - sekretarz,
3) Grazyna Mazur - czlonek.
§2

Do zadan 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 istomych warunkow zamowienia,
3) przeslanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawcow,
4) sporzadzenie protokolu postepo\vania.
§3

Komisja dziala na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, ktory stanowi
zalacznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia.
§4

Wykonanie zarzadzenia powierza sie przewodniczacemu komisji przetargowej.

§5
/V
Zarzadzenie w^chodzi w zycie z dniem ..>4>r:....
grudnia 2010 roku.
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Zalacznik. Nr 1
do Zarzadzenia Nr &•?.../W
« „ Starosty Slawienskiego
z dnia .... PHS";
grudrvia 2010 roku

Regulamin 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 dostawe materialow biurowych do
Starostwa Powiatowego w Slawnie.

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1

Ustala si§ Regulamin pracy komisji przetargowej do oceny spelniania warunkow
udzialu w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz do badania i oceny
ofert zlozonych w przetargu nieograniczonym na dostawe materialow biurowych do
Starostwa Powiatowego w Slawnie.

§2

Ilekroc w Regulaminie jest mowa o:
1. kierowniku zamawiajacego - nalezy przez to rozumiec Staroste Slawienskiego,
2. komisji - nalezy przez to rozumiec komisje przetargowq do oceny spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz do
badania i oceny ofert zlozonych w przetargu nieograniczonym na dostaw§
materialow biurowych do Starostwa Powiatowego w Slawnie.
3. ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowieh publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pozn. 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 nieobecnosci na posiedzeniu komisji sekretarza komisji, kierownik
zamawiajacego funkcje sekretarza powierza jednemu z czlonkow komisji.
3. Jezeli

dokonanie

okreslonych

czynnosci

zwiazanych

z

przygotowaniem

i przeprowadzeniem post§powania o udzielenie zamowienia wymaga specjalnych
wiadomosci, kierownik zamawiajacego, z wlasnej inicjatywy lub na wniosek komisji,
moze powolac bieglych.
§4

1. Przewodniczacy komisji wylacza z prac komisji czlonka komisji jezeli:
a) ubiega si§ o udzielenie zamowienia,
b) pozostaje w zwiazku malzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub jest zwiazany z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli
z wykonawca, jego zastepca prawnym lub czlonkami organow zarzadzajacych lub
organow nadzorczych wykonawcow ubiegajacych si§ o udzielenie zamowienia,
c) przed uplywem 3 lat od dnia wszczecia post^powania o udzielenie zamowienia
pozostawal w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawca lub byl czlonkiem organow
zarzadzajacych

lub

organow

nadzorczych

wykonawcow

ubiegajacych sie^

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

prawomocnie

post^powaniem

przestepstwo

skazany
o

przeciwko

za

udzielenie
obrotowi

przest^pstwo
zamowienia,

popelnione
przest^pstwo

gospodarczemu lub

inne

w

zwiazku

przekupstwa,
przest^pstwo

popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych.
2. Czlonkowie

komisji wykonujacy

czynnosci w post^powaniu o udzielenie

zamowienia skladaja, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania,
pisemne oswiadczenie o braku lub istnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.
3. O wylaczeniu czlonka komisji Przewodniczacy komisji informuje kierownika
zamawiajacego.
4. Wobec przewodniczacego komisji wylaczeh dokonuje kierownik zamawiajacego.
5. W miejsce wyl^czonego czlonka komisji kiero\vnik zama\viajacego moze powolac
nowego.

§5
Zadania poszczegolnych czlonkow komisji:
1. Do zadari przewodniczacego komisji nalezy prowadzenie postepowania zgodnie
z ustawa a w szczegolnosci:
a) odbieranie od czlonkow komisji oswiadczen, o ktorych mowa w §4 ust. 2,
b) wylaczanie czlonkow komisji podlegajacych wylaczeniu,
c) informowanie o wylaczeniach kierownika zamawiajacego,
d) wyznaczanie terminow posiedzeri komisji,
e) prowadzenie posiedzeri komisji,
f) podzial prac miedzy czlonkow komisji,
g) nadzor nad prawidlowym prowadzeniem dokumentacji,
h) informowanie kierownika zamawiajacego o przebiegu prac komisji,
i) wnioskowanie do kierownika zamawiajacego o powolanie bieglego.
2. Do zadan sekretarza komisji nalezy w szczegolnosci prowadzenie calej dokumentacji
z postepowania o udzielenie zamowienia zgodnie z aktami prawa.

III. TRYB PRACY KOMISJI
§6

Komisja w szczeg6lnosci:
a) dokonuje otwarcia ofert,
b) bada czy wykonawca bioracy udzial w postepowaniu nie podlega wykluczeniu,
c) bada oferty wykonawcow niewykluczonych,
d) w przypadkach okreslonych w ustawie zwraca si§ z wnioskiem do kierownika
zamawiajacego o wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty,
e) ocenia oferty niepodlegajace odrzuceniu,
f) dokonuje

wyboru

oferty

najkorzysmiejszej

i przedklada ja kierownikowi

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

§7

1. Oferty skladane s^ przez wykonawcow w Biurze Obslugi Interesantow w Starostwie
Powiatowym w Slawnie.
2. Zlozona w Biurze Obslugi Interesantow oferta zostanie opieczetowana pieczatka
wptywu 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.

§8
Komisja ze swoich czynnosci sporzadza protokol zgodnie z ustawa i rozporzqdzeniami
wykonawczymi.

IV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§9

Czlonkowie komisji ponosza^ odpowiedzialnosc za nieprzestrzeganie ustawy oraz
niniejszych zasad przy udzielaniu zamowien publicznych.
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