ZARZĄDZENIE NR 36.2020
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Burmistrz Miasta Złotowa zarządza, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
5.350.000 euro pn.: „Modernizacja ul. Polnej”.
§ 2. 1. Ustala się następujący skład komisji przetargowej:
1) Wiesław Orciuch - Przewodniczący Komisji,
2) Grzegorz Bąbiński - Sekretarz Komisji,
3) Maciej Hermann – Członek Komisji,
2. Powierzenie obowiązków członkom Komisji następuje w ramach wykonywanych przez nich obowiązków
pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Złotowie.
§ 3. Do zadań komisji przetargowej należy:
1) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu w sposób określony
w ustawie Prawo zamówień publicznych,
2) otwarcie ofert i stwierdzenie ich zgodności z warunkami stawianymi przez Zamawiającego – Burmistrza
Miasta Złotowa - na przedmiot zamówienia określony w § 1,
3) przedstawienie Burmistrzowi Miasta Złotowa propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty wykluczenia
wykonawcy, bądź odrzucenia oferty lub propozycji unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
4) terminowego i rzetelnego dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w tym sporządzenia protokołu,
5) przeprowadzenie innych wymaganych dla osiągnięcia celu postępowania przetargowego czynności zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych.
§ 4. Dalsze czynności związane z wyborem oferty i udzieleniem zamówienia publicznego, o którym mowa
w § 1, dokona Burmistrz Miasta Złotowa.
§ 5. 1. Komisja przetargowa obraduje w oparciu o Zarządzenie Nr 13.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia
18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowych powoływanych do
przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
2. Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania, zakończy pracę z dniem podjęcia decyzji
o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne.
3. Pracami komisji przetargowej kieruje Przewodniczący.
4. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi Sekretarz.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji przetargowej
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2020 r.

Burmistrz Miasta Złotowa
Adam Pulit
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