Zarządzenie Nr 301/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka
z dnia 31 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję przetargową do oceny ofert złożonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, na zadanie „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki
Głomia w miejscowości Krajenka” w składzie:
1) Przewodniczący – Aleksandra Sawicka
2) Członek – Hanna Ritter - Duda
3) Członek – Paweł Brzeziński
4) Sekretarz – Barbara Kloska
§ 2. Komisja przetargowa otrzymuje następujące dokumenty tj.:
1) ogłoszenie o przetargu nieograniczonym,
2) specyfikację istotnych warunków zamówienia,
3) druki niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
§ 3. Do zadań komisji przetargowej należy:
1) ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,
2) rozpatrywanie ważnych ofert i ocena ich zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
3) wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami rozdz. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.).
§ 4.1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja opublikuje ogłoszenia o wynikach postępowania, po ich zatwierdzeniu
przez kierownika Zamawiającego.
3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.
§ 5. Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni sekretarz komisji.
§ 6. Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii ekspertów lub
biegłych w koniecznych przypadkach.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Krajenka
Stefan Kitela

Uzasadnienie
do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w sprawie powołania komisji
przetargowej.
Zgodnie z art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia, zwaną dalej „komisją przetargową”.
Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powołanym
do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania
i oceny ofert. Komisja w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje
wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty jak
również występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
W świetle powyższego podjęcie zarządzenia uważa się za konieczne i zasadne.
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