
 
Zarządzenie Nr 35/2013 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
z dnia 14 maja 2013 r. 

 
w sprawie: powołania komisji przetargowej. 
 
Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 j.t. ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 

§ 1. Powołuję komisję przetargową  w składzie: 
 

1. Jerzy Klimczak - Przewodniczący  
2. Eugeniusz Łyczywek - sekretarz 
3. Urszula śmudzińska - Czerwonaka - członek 

 
§ 2. Zadaniem komisji jest ocena złoŜonych ofert w przetargu nieograniczonym  na „Dostawę       
i montaŜ zestawów, urządzeń na plac zabaw w miejscowości Nadarzyce, Brzeźnica, Samborsko”               
i przedłoŜenie propozycji Kierownikowi Zamawiającego do wyboru wykonawcy. 
 

§ 3. Ustala się regulamin Pracy Komisji Przetargowej  w brzmieniu stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 4. Komisja ze swych czynności sporządza niezbędną dokumentację. 
 

§ 5. Wykonanie zarządzenia  powierza się Panu Jerzemu Klimczakowi - Zastępcy 
Burmistrza  Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               



 
                                                                                                                        Załącznik do Zarządzenia nr 35/13  

                                                                                                                                                                  Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  
                                                                                                                                            z dnia 18 marca 2013 r. 

 

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 
do przeprowadzenia postępowaniao udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: 

 
„ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz 

Gminy i Miasta Jastrowie „ 
 

 Komisja Przetargowa, zwanej dalej „Komisją” działa  w oparciu o ustawę z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zmówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), 
oraz postanowienia niniejszego regulaminu. 
1.  Komisja wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem postępowania wymienionego                              
     w niniejszym regulaminie. 
2.  Komisja rozpoczyna swoja działalność z dniem powołania, a kończy z dniem podpisania    
     umowy o udzielenie zamówienia publicznego lub z dniem uniewaŜnienia postępowania. 
3.  Komisja pracuje w składzie 3-osobowym, w tym przewodniczący i sekretarz Komisji. 
4.  Pracami Komisji kieruje przewodniczący. 
5.  Do zadań przewodniczącego naleŜy: 
1)  wyznaczenie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie, 
2)  podział między członkami Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, 
3)  nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie   
     zamówienia publicznego, 
4)  informowanie  kierownika jednostki o problemach zwianych z pracami komisji w toku  
     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
6.  Do zadań sekretarza Komisji naleŜy: 
1)  prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
2)  odebranie i włączenie do dokumentacji przetargowej oświadczeń o którym mowa w art. 17  
     ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych od kierownika zamawiającego, członków   
     Komisji    oraz innych osób wykonujących czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego. 
7.  Do zadań członka Komisji naleŜy wykonanie prac wyznaczonych mu przez   
      przewodniczącego Komisji, weryfikacja ofert Wykonawców pod względem zgodności z  
      opisanym w SIWZ przedmiotem zamówienia. 
8.  Do zadań Komisji naleŜy w szczególności przygotowanie postępowania o udzielenie   
     zamówienia  publicznego tj. przygotowanie: 
1)  projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2)  ogłoszeń wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia  
     publicznego, 
3)  projektów innych dokumentów, w szczególności wzorów oferty i umowy. 
9.  W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja wykonuje   
     następujące  czynności: 
1)  dokonuje spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 
2)  dokonuje czynności oceny i badania ofert, 
3)  przedstawia kierownikowi jednostki propozycje wykluczenia wykonawcy, 
4)  przedstawia kierownikowi jednostki propozycje odrzucenia ofert, 
5)  przygotowuje propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje z wnioskiem                   
     o uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 
10.  JeŜeli cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe   
      przeznaczyć na finansowanie zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Komisja   
      wnioskuje  o uniewaŜnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego. 
  


