
Zarz4dzenie Nr 120.47 .'2019

WOJTA GMINY ZAI,USKI
z dn. 28.10.2019 r.

w sprawie powolania I{omisji Przetargowej do przeprowadzeni

publicznego w trybie przetargg nieograniczonego na realizaciq zaddma Pn.i ,

pracqwni informatycznej w Szkole Podstawowej im, Wt, St. \eymonta

o udZielenie zam6wienia puplicznego w trybie przetargu nieograniczo

zadaiia pn.: ,,Utworzenie noWej pracowni informatycznej w Szkole Podsta owej im. Wl. St.

Reymonta w Str62ewie oraz wyposaZenie w pomoce dydaktyc4ne nie;

podstawy programowej z przedmiot6w przyrodniczych w Szkole Pods

do realizacji
ej im. Wl. St.

Reymonta w Str62ewie"

Na podstawie ar1. 31 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminlrym (t.j, U.22017 r,,poz.
Prawo zamowien1875 ze zm.), art. 19 ust, 2 oraz 21 ust. 1 ustawy z dn,29 stycznia 2004 t.

publ ipznych z,arz.qdzalrl, co nastqpuj e :

$1
Powoiuje siq Kon-risjg Przetar[ow4 do przeprowadzenia postqpowania o udzi Ienre zamowrenla

postgpowania

na realizacjg

tworzenie nowej
Strozewie oraz

wyposazenie w pomoce dydaktyczne niezbEdne do reahzacjr podstawy prog j :z przedmiot6w
przyrodniczych w Szkole Podslawowej im. Wt. St. Reymonta w Str6zpwie":

- Przewodnicz4cy Klomisji
- Zastgpca Przewodhicz4cego
- Sekretarz Komisii
- Czlonek Komisji
- Czlonek Komisii

$2
Zada.niaKomisji Przetargowej i tLyb jej pracy okreSlaRegulamin Pracy Komisji tqcy zal4czntk

do niniej szego zarz4dzenra.

$3
Odpowiedzialnyrn za wykonanle zarzEdzenra ezynr siE Przewodnicz4cego Ko

$4
ZarzSdzenie wchodzi w 2ycie I dniem podpisania.

ji Przetargowej,

Mariola Marmuziewicz
Monika Bojanowska
Wioleta Burzynska
Ewa Dylewska
Cezary Kwiatkowski

w6jt G



Zalqcznik do

REGIJLAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

$1
Regulanrin niniejszy dotyczy I{omisji Przetargowej powolanej Zarzqdzeniem Nr

ia Nr 1 20. 47.20 1 9

ojta Gminy Zaluski
z d'n.28.10.2019 r.

120,47.2019 Wojta
Grniny Zaluski z dn. 28,10.2019 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej przeprowadzenia
postEpowania o udzielenie zhm6wienia publicznego w trybie przetargu ni raniczonego na

realizacjE zadania pn,: ,,UtworZenie nowej pracowni inforrmafycznOj w Szkol Podstawowej im.
Wl. St. Reymonta w Str62ewib oraz wyposa2enie w pomoce dydaktyczne niez
podstawy programowej z przedmiot6w przyrodniczych w Szko'le Podsta'

ne do realizacji
owej im. Wl. St.

e prawne zawarle
wykonawczych do

usta\Nry, przepisach kodeksu cyiwilnego oraz innych obowi4zuj4cych przepisach

$3
Organizacja i sklad Komisji przetargowej

wnych.

1 . Kornisj a Przetargowa j est Zespolem pomoc niczy m Kierownik a Z4mawraj1ce powolanym do:
a) przygotowania i przeprowadzenia postEpowania o udzielanie zam6wieni publicznego,
b) oceny spelniania przez lWykonawcow warunk6w udzialu w pdstgpowani
c) badania i oceny ofert.

2. Qzlonkow Komisji powoluje i odwoluje Kierownik Zantawrajqcego.
3, Do waznoSci podejmowanjch przezKomisjE rozstrzy grig6, niezbgdna jest o

3 czlonkow Komisji.
4. Czlonkowie Komisji zobowtqzani s4 do rzetelnego i obriektywnego wy powierzonych

im czynnoSci, kieruj4c sig w tym zakresie wylqcznie przepis4mi prawa,
i doSwiadczeniem.

posiadan4 wredzq

5. .Tg2eli dokonanie okreSlofych czynnoSci zwt4zanych z przeprowad em postEpowania
q udzielenie zarn6wienia wymaga wiadomoSci specjalnych, Kierowni
z wlasnej inicjatywy lub r-ra wniosek Komisji, moze pov/otac bieglych.

Zamawraj1cego,

6. Biegly przedstawia opinig pa piSmie, anaZqdame KomLisji bierze udzial w j
doradczym i udziela dodat$owych wyjaSniefl.

$4
1. Czlonkowie Komisji oraz inne os, by wykonuj4ce c:zynnoSci w postgpo

co naJmrueJ

priacach z glosem

aniu o udzielenie

Komisji. Wobec
nuje bezpo5rednio

zamowienia, po zapoznaniq sig ze zLohonymi ofertami lrLrb wnioskami o nie do udzialu
w postgpowaniu, skladaj4, pod rygorem odpowiedzialnoSci karnej zafalszy zeznanta, pisemne
qSwiadczenie o braku lub istnieniu okolicznoSci. o kt6rych mowa w art. Il I ustawy Prawo
zarn6wien publ icznych,

2. W przypadku zloLenia prz,ez czlonka Komisji oSwiadczenia o zaistn
q ktorych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp,Przewodnicz4cy Komisji niez

niu okolicznoSci.
znie wnioskuje

do Kierownika Zamawiaj4cego o wyl4czenie z Komisji osoby, kt6ra rerdzila istnienie
okolicznoSci, o kt6rych nrowa w aft. 17 ust. I ur;tawy Pzp. Kierow
w miejsce wyl4czonego czlonka, mole po vola(; nowegq czlonka

ik 2l,amawiaj4cego

Przewodnicz4cego Komisji czynno5ci wylqczema z praa Koryris;r, dok
Kierown i k Zar-nawiaj 4cego.

$s
Obolv iqzki P rzew odnicz4cego Komisj i Przetargow ej



1. Przewodnicz4cy kieruje pracami Komisii
nieobecnoSci, placg Komisji organizuie Zast

2. Do zadan Przewodnicz4cqgo Komisji nale|y
a) organizowante, Wznaczanie termin6w i
b) podzial migdzy czlonk6w Komisji prac p
c) nadzorowanie prawidlowego prowadz

zam6wieni a p ubl iczne go przez Sekretarz
d) przeprowadzenie iawriego otwarcia ofert
e) odebranie oSwiadczerl od osob wystgp

czynnoSci w postEpowaniu o udzielenie
o ktorych nowa w art, 17 ustawy Pzp,

0 informowanie Kierowntka Zamawiajqce
w toku postEpowania p udzielenie zamo

O bow i4zki Sekretarza Kom igji PrzetargowejO bow i4zki Sekretarza Kom igji Przetargowej
l. Do obowi4zkow Sekretarzd naleiry w szczegolnoSci:

g) zatnieszczanie na strohie internetowej oraz w miejscu pu$licznie
siedzibie zawiadomieri i inforrnacji wyrnaganych ustaw4 Pzp,

h) przygotowar-rie do zawvrcia umowy w sprawie zam6wienia publiczr

a) sporz4dzenie protokolu postEpowania o udzielenie z,am6wienia publi
b) wykonywanie czynnoSoi w zakresie obslugi biurowrj Komisji,
c) sporz4dzenie listy obecpoScr Wykonawcow i czlonkow Komisji P

d) prowadzenie dokumentpcji postgpowania w sprawie udzielenia zamowi
e) przekazanie wymaganyph ustaw4 Pzp ogLoszen do publikacji,

0 prowadzenie korespondencji z Wykonawcami,
ym w swojej

, zgodnie z treSci4
wybranej oferty oraz ,\ttzorem umowy, stanowi4c'ym zalqcznik do
warunkow zam6wieniai

cyfikacji istotnych

Obowi4zki Kom isji Przetargpwej
l. Do obowi4zk6w Komisji rtraleZy przygotowanie i przeprowadzet'rie post udzielenie

4amowienia publicznego, al w szczeg6lnoSci:
1) Przygotowanie i przekQzanie do zalwterdze

a) wniosku o wyrazenie zgody na wszc
publicznego,

b) projektu specyfikacji istotnych warunk6
c) wnioskowanie do Kierownika Zam

w uzasadnionych ptrzypadkach.
T) Do obowi4zkow Komisji Przetargowej w

w szcze96lnoSci
a) udzielanie wyjaSnidri Wykonawcom dot

zamowlenla,
b) modyfikowanie troSci specyfikacji istotnych warunkow zamowie

uzasadnionych przypadkach zgodnie z dyspozyc:jq atl'. 3 8 ustawy Pzp
w szczeg6lnie

c) dokonanie otwarcia ofert:
przeprowadzenie otwarcia ofefi, w kt6rym mog4 uczeptniczyc
z przepisami art. 86 ustawy Pzp,

konawcy, zgodnie
L yLLvyLoqrLtt 4r t. uv soLqvy J L Ly)

przed otwarcier]n oferl czlonkowie Komis.ji sprawdqal1 i oka Lj4 obecnym stan
zab ezpi e czenra Zlo zony ch o feft ,

podczas otwarcia ofert Przewodmcz4cy Komisji podaje kwotg,
zamierza przez\aczyi na sfinansowanie zam6wienia etaz nazwg

$7

jakil Zamawiajqcy
firnng) oraz adresy

Wykonawcow, h tak2e informacje dotyczEce ceny, te4minu wy
okresu gwarancji i warunk6w platnoSci zawarlych w ofertach,

Ianta zamowlenla,



d) niezwlocznie po otwarciut ofert zarmeszczenia na

dotycz4cych:

inforrnacji

kwoty, jak4 zarntierza przeznaczyc na sfinansowanie zatn6wienia,

fi,rm oraz adresoiw Wvkonawc6w. ktorzv zlozvli ofertv w terminielfirm oraz adresoiw Wykonawc6w, ktorzy zlozyh oferty w termtnte

ceny, terminu iwykonania zamowienia, okresu gwarancji i
zawarlych w ofortach.

w[runk6w platnoSct

e) oeena spelniania pri.ez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postgpow{niu:
na podstawre lqdanych przez Zamawiajqcego dokument6w, zg$dnie z prueprsamr

ustawy Pzp oraT przepisami wykonawczymLi pod k4tom: wyklu(zenia Wykonawcy

przeprowadzenib oceny oferl na r- ---J ----- --- J - . -- - J

zudzialu w poqtgpowaniu zgodnie z pru

odrzucenia oferlty zgodnie z przepisami
postgpowania o ludzielenie zam6wie
nrzenrnwadzeniF ocenv oferl nA

w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w celu p

Kierownikowi Zamawiaj4cego wyboru najkorzystniejszej oferty,
niezwloczne zawiaflomienie po wyborze najkorzystniejszgj oferly W
zIoZyIi oferty, o:

wyborze najkor4ystniejszej oferty, podaj4c niLZwQ (frrmp) i adres

ofertg wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

3)

Praca Komisji kofldzy sig z chwil4 podpisania umowy w iprawie

4. Jezeli czlonkowie Komisji Przetargowej w trakcie wykonywania swoic
odrgbne stanowiska, przelvodnrcz4cy lub zastgpca Komisji Przetargowej

Postanowienia koficowe
1. Nadzor nad pracami KomiEti sprawuje Kierownik Zamitwtal4cego.
2, CzynnoSc podjgta przez Komisjg znaruszenlem prawa, podlega uniewa2nien

Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzrucone, podaj4c u nienie faktyczne
l prawne,

Wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni z postgpowpnia o udzi
podaj4c uzasadnienre faktyczne i prawne.

lenie zam6wienia,

- niezwloczne z4rtieszczeme po wyborze najkorzystniejszej
o kt6rych mowa wyze1 na stronie internetowej Zalnawrajqce

oferty informacji,

enle zamowlenla

wle)nla plopozycJl

korLawc6w,ktorzy

ykonawcy, ktorego

oraz w miejscu

elenla zamowlenla

w szczeg6lnoSci
Zonych oferl do

cz,ynnoscr zaJmE

mo:Ze wprowadzic

4)

s)

publicznie dostQpnym w siedzibie,
Sporz4dzanie nabiaz4co w trakcie prowadzenizL postgpovVania o
publicznego protokolu postgpowania zgodnie z wymogamr Pzp i ytrzekazanie do
zatwierd zeni a Kierc)wnikowi Zamaw iaiacego.
Udostqpnianie na pisemny wniosek protokolu postEporryanra

podstawie przepis6w ustawy Pzp i akt6w wykonLawczych.

publiczrrego z wybranym Wykonawcq oraz ,.amteszczania ogl nizL o udzieleniu
zamowienia w Biulbtynie Zamowien Publicznych lub przqkazanraUr c,wi Ohcjalnych
Publikacji Wsp6lnolt Europejskichw zalelnoSci od wartoSpi zamowle

pykonywanie wszystkicfi czynnoSci podczas pracy Komisji P owej w spos6b
zapewniaj4cy zachowaniel uczciwej konkurencji oraz r6wne trakto ie Wykonawc6w,
bezstromie i obiektywnie.

3. Utrzymywan acji dotycz4cych przebiegu plac Komi
informacji d badania, oceny i por6wnania treSci
momentu wy oferly.

glosowanie, W przypadku r6wnej liczby glos6w oddanych ,,za?' t ,.przeci " t:ozsttzyga glos
przewodniczapego lub zastEpcy przewodnicz4cego. Kaldy czlohek Komis
prawo do zajgcia odrgbnegp stanowiska potwierdzonego na piSmie.

i Przetargowej ma

$8

Zamawiaj4cego.
Dr:zez Kierownika



3. Na polecenie I(ierownika
z naruszeniem prawa.

Zamawraj4cego, Komisj a p<>tlvtarza uniewaznio czynnoSi podjgtq


