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Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach z dnia 0t.82.żOżlr.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie ustawy z dnia il wrześniażal9r" Frawo zamówięń publicznych
(Dz.IJ.z 24,I0.20r9r.poz2al9 z późn. zm") zarządzalnco następuje:

§ i"
Pow-ołuję stałą komisj ę przetargową w składzie:

L

L

§2.
Do zadań stałej komisji przetargowej należy organizowanie i przeprowadzanie postępowań
o zamól,vienia publiczne zgodnie zprzepisami ustaw1, Prawo zamówień publicznych i regularninenr
plac): komisji przetargowej.

§ 3.
Zoboil,iązuję przewodniczącego komisji do prowadzenia dokumentacji przetargoił,ej
poszczególnych postępowań zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień pi:blicznych.

§4.
Traci moc Zarządzenie rlr Il0Il20II z dnia 03.01 .Zafil Dyrektora Dornu Pomocy Społecznej
rr,Ruskich Piaskach w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

§5.
Zarządzente w-chodzi w życie z dniem podpisania.

Załączntkt
1. Regulamin pracy komisji przetargowej
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i. Chmiel Zbigniew
]. Mroz Katarzyna
3. Baj Agnieszka

Otrzymują: 
l

1. Chmiel Zbigniew

2. MtozKatarzyna

3. Baj Agnieszka

- przewodniczący
- członek
- członek
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R.EG§]ŁAMIN
PRACY KOMI§JI PRZETARGO\ilEJ

F}sĘvsłfiFiej do pru}-gotowanie i przeprowaduania §}s§tęps§vaniń $ z*,łrrówienia
pmŁ§iczłłe w DerrrĘ Fomoey Społeezrte"! w R.ącsi{ich Fiaskach.

§ t.
Na pc<ls-ławie art.54 i 55 ustaw? z ónla ii rł:r:ześnia 2$i9r. Frawc zantówień publicznych (Dz. U,
z ż4,i8"żłi9r" poz. 20t9 z póź. zm.'i nadaję do stosłwania w postępcwaniech o załrrów-ienia
puŁ:iiczne niniejszy R"egular*in, który ncrmuje ózi*anie prał Komisji plzetargowej.

§2.
1. *yrektor Dornu Pomccy Społecznej na podstawił zatządzenia powołuje Kornisję Przetugową
zwatlądaloj Komisją.
2" Kcrnisja przetargowa przygotowuje i pizeprowadza postępowanie o udzielenie zamówień
oubiicznyelr
3. Kcrnisja przetargcwa składa się z 3 osói:: Frzewcfuiczącegc komisji i dwóclr człoŃów
Ą, ?racaml komisji kieruje - Frzewodniczący komisji"

§3.
1, Kcn-iisja ta7paazyna działalność z dniem p*w,ołania, rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie
lł-"kołuje pcwierzonę przęz przewodnieząłęgł kcmisjij czynności, kieĄąc się w,vłącznit
pi;e:ise.;ni pra\ł?, vliedzą i doświadczeniel-c *v,,zględniając cpirrie Biegłycir, Rz,eczłznavnloótłi
i Konsultairtólv, jeżeli zleconc icir prz,vgoiowanie .

2" Człci:,kc-l.vie komisji obowiązkowo l_łczestrriczr, we .łszystkich pracach komisji
3. Człcnkowie komis.li składają pisemne oślłiadczenia w zakresie konfliktu inreresów zgodnie z
zart. 5* ustarv_v Frawo zarmawięń pubiicznych rv kairfuetnym pastępowanill.

§4,
Zekłes praey §łomisji obejnraje:
j. -#ni*s}<owanie do Dyrektora Bomli Pomaey Spcł*cznej łv R.uskieh Piaskach o pov,.ołanie łlo
;}rary l.,,, Ł;*misji tsiegłegcl, Rzeczcznav;cę lub Korrsi:itanta,;l sprau,ie zamórr,rienia publicznego.
ż. Prąigotowanie wniosku w sprałvi* \Nszezętia zamówienia prrblicznego z zńącznikarrł,
określ aj ą*e go proc edurę udzielenia zamór,viei,lia-
4. Opraccwanie specyfrkac.ji warunków zamówienia, druków i dokumentów ją tłvarzących
5, i}ubiiczne otwarcie ofefi, lradanie i ocena *raz spcrządzanie informacji
6. Ocena spełnienia ptzęz §§konarvcórv *dziaJu lv p+§tępoi"vanirr, kier*vłanie zap3Ąań rł, kw-estii
treści złożanych cf,ęrt oraz przeiŁcżenie Dyrektorowi propczycji ( dokumentu} , łdrzucenia oferty
or*= ą,"y,boru oferty najkorzystniej szej.
7. Frzesyłanie, po zatwierdzęniu przez Dyrektora, lłniosków , ogłoszeń, int-ormaoji i orlpowiedzl
oraz iillivch dokumentów przygotorł,anyck ptzęz komisję
8" j:'*wiadarnianie uczestników pcstępowania o jego wrynika€h

-q" Dr}krjnanie -,łlrboru $owf,go V/ilk*nawc% gd ten, któregł oferta złstŃa wybrana pi:zedstawił
i,iiel-.lalą,r"britve dane, uchyla się cd zau,atłia Bl1lor*Ęy i*b r*e.,urniósł v,T/inaganega zabezpleczeni*-
; l, : . ;i",, tr"ąi, tlykcnen.a L!111oVĄ
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§5,i, Człcnkcw-ie kcmisji mają prawo do wglądu tio wszystkich dokumentów zwlązanych z llracą
komisji,'W tym ofert, zńączników, wyjaśnień złożonychprzęzWykonawców, opinii biegłych
i konsultantórł,.
ż, Członkowie kornis_ii nie mcgą ujawniać żadn3,ch informacji związanych zpracamiKcmisji.
3. Człcnek komisji przedstawia swoje zasttzeżęnia jeżeli dokument będąci, przedmicteln prac
komisji. r.,,, jego przekonaniu lTIa znaTftiona 

'błędu.

§5.
F}o zadań przewodniczącego komisji w szezegóiności naleĘ:
1. Zwołl.wanie posiedzeń komisji
2, " Przęvl adniczenie obradon-l
3" ZaPaznanie członkow komisji z dokumentacją przedrłiotowego zamówienia publicznego
4. Lidcst*pnienie na- potrzebv prac Kornisji aktualn}reh obawiązujących prŻepisórł, i zakłesu
Prz*dmiotu zarnówienia. z zaktłsu piawa zamówień publiczn,vc|h,'wraz z rozporzadzertiami
lł,ykonawczymi
5. \i/ ruzte wYstąpienia wątpliwości rnerltorycznych związanych z oceną badanvch oferi
rqrstęPcrł'anie z wnioskiem do Dyrektora DPS o zasilanie składu Komisji o r.i,źaściwych dla
prr,e,Jrl iotu zamówienia spec.j ali s tów, t ze czoznawców; lub konsultantów.
6. C w-niesienirr odwołania Przewodniczący Koinisji nięzwłocznie infonnuje Dvrektora DpS oraz
zwr:łuj e nadzwy czajne po siedzenie Koraisj i.
7., WszYstkie osoby biorące udziń w postępcwa*tu ,w irnieniu zama-łłtajacego zobcwiązane sa,
uclzieliĆ =rł$aŚnień, niezbęiinych dla ootaeo\Ą/ania stanou,iska Komisji \r"spraą.ie rozstrzygnięcia
płctestit
9. Odrł'r:łanie, wtaz zę stanowiskierł Kornisji, Przewodniczący przekazuje do rozpatrzenia
Dyrektcrorł.i
i0. ZaPrewnienie bezpieczeństwa przechowlłv-ania l nienaruszalności ofert araz dok-łrrnentac.;i
z prorvadzonych czynności
i J . }3ieżące Pratokołolvanie oraz cpieka nad protok,:łem, cięnal;:i oraz -ń.3z,vstk_imi dokLlmerltami
zltiąza*ymi z postępolvaniem, w trakcia jegc tr*.a*ia

§7.
Bg zadań Człołrka Kenaisji w §zcuególmośei należy;
1. Czynny vdziń w pracach komisji.
2" Rzetelne i bezstronne uykonywanie powięrzonych zadań.
3. złożenie oświadczęnia o zaistnieniu lub braku istnienia koni]iktu interesćw..
zl. FrawiCłowe prowadzenie dokurnentacji pcstęcawania o udzielenie zamówienia public znęgo
rł, zakresie przekazar"ym członkowi
5. W zakresie powierzonych zadań,kńdy członek ponosi odpowied,zialność _ w zakresie, w jakim
p,lwierzono rnu wl.konanie zadanta

§8"
** z*dań elsób zaproszcn3zefu do prae ką:grąisii w szcz*g$Eności aaa§eży:
1 . .;]łr--,żenie *świadczeń o zaistnieniu iub braku isinieąia konfliktr: intełesórł,
2 " }iieui arvnianie żaóny ch infomacj i związanych z ptacar.l korrisj i

§9.
Protokó§ pCI§tępslvania 0 zai.nówienie pirbEiczne
]. Protokół Postępowania o zamówienie pubłicztze, sporządza przewodnicząey kornisii
ż. Cy}ark-owie konrisji zobowiązani są do jego podpisania
3" firak PodPisu któregokolwiek z członkó,w korais.ji powinien być wy.iaśrriony w zńa*zonej do

(-



protokołu notatce podpisanej przęz przewodnic ząaęgo komisj i
4, "TeŻeli Powodem bra-ku podpisu są zasttzeżenia, co prawidłowości postępowania, do protokołu
_naĘzy zńąłzyc pisemne zasttzeżęnia członka kcrnisji
i Przęwodniczącl Komisji przedkłada protokół z postępowania o zamówienie publiczne
Dyrektorowi DPS do zatwierdzęnta.

§ i0.
Wybór tferfy
1, Komisja PlaPonuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów opisanychil specvlrkacj i istotnych rvarunków zamówięnia
a} rr;'bór oferrY najkorzystniejszej następuje na podstawie ind3łvidualnej oceny ofert2, \Ęl Prz,vPadi<u zaistnienia okoliczności o unieważnienie postępo"wania Komisja występuje
z ri:rioskiem do DYrektora DPS zawiera"lącyłr pisemne uzasadnienii zę wskazaniern"rru plariu*y
Pra\\Tle oruzfal<tYczne okoliczności, które spowodowały konięczność unieważnienia postępowania

§ li,ilc Lldzielania wYjaŚnień i infonncwania o praca*lr Komisji Przetargowej uprav,miony jest
Przewodni czący komisji .

§ 12.
1. Dyrektor DFs stwięrdzanięważność czynności podjętej z naruszeniem prawa
2, Na Poleoenie DYrektora DFS, Komisja powtariuuńi"ńuznioną oryn r*ść, podjętą z naruszeniem
plawa.

§ 13.
CałoŚĆ dokumentacj i związanej z pcstępowaniem o zamówienie publiczne przechowuje
Przewodłri cząay Kcmis.j i.

§ i4"

]ł/ 3kres.ie nieure gulol*y* ninie.j szym re gulaminem Komisj ę obowi ązuj ą:i, P_rzePisY ustarny z dnia 11.września 2łI9t Frawo zamówień pubiiczn/ch (Dz. U z24.10,2al9r"paz2ł19 zpaż. zm,}
2. Dłcy.je Dyrektora DPS
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