
Zarzqdzenie Nr 28/2011
Wojta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 04 lipca 2011 r.

w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postejjowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoly Podstawowej w Ostrowach.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pozn. zm.) oraz zgodnie z art. 19 ust. 2, art. 20, art. 21
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759, z pozn. zm.) zarzqdzam co nastejmje:

§ 1. Powohije komisje przetargowa^ w skladzie:
1. Zbigniew Ujazdowski - przewodnicz^cy,
2. Wlodzimierz Pawlak - czlonek
3. Justyna Sapinska - sekretarz

§ 2. Komisja przetargowa przeprowadzi post^powanie o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 3. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

\V6jt Gmin



Zalacznik
do Zarz^dzenia Nr^^/2011

zdnia 04.07.2011 r.

Regulamin pracy komisji przetargowej

Komisja przetargowa dziala zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Komisja rozpoczyna dzialalnosc z dniem jej powolania, rzetelnie, obiektywnie i
bezstronnie wykonujqc powierzone jej czynnosci, kieruja^c si? wyl^cznie przepisami
prawa, wiedzq. i doswiadczeniem.
Pracami komisji kieruje jej przewodnicz^cy.

Do zadan komisji w toku postQpowania o udzielenie zamowienia publicznego
nalezy:
- zapoznanie si? z dokumentacja^ dot. danego zamowienia publicznego, przestrzegania
przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, aktow wykonawczych wydanych na
jej podstawie oraz postanowien niniejszego regulaminu,
- otwarcie i publiczne odczytanie oferty,
- dokonanie oceny i sprawdzenia oferty,
- wybor najkorzystniejszych warunkow oferty,
- sporzajizenie protokolu postQpowania o udzielenie zamowienia,
- przedlozenie sporza^dzonych dokumentow do zatwierdzenia kierownikowi

jednostki,
- komisja konczy prace w dniu podpisania umowy z wybranym wykonawc^. lub
uniewaznienia postQpowania,
- w przypadku nie podpisania umowy przez wybranego wykonawc? komisja
podejmuje czynnosci okreslone przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

Kazdy z czionkow komisji przetargowej ponosi odpowiedzialnosc za wykonane
przez siebie czynnosci

Zatwierdzil


