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ZAR Z

t\ D ZEN I E

Nr 7812020

W6jta Grniny Nowe Miasto
z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie:

powolaoia komisji do

przcprowadzcnia

post~powania

0 udzielenie

zam6wienia publicznego dotycz::tcego zadania po.:
" Dostawa olejn opalowego na potrzeby koHowni Zespotu Szk61 im. Integracji Europejskiej w
Nowym Miescie w 2021 roku ".

§I
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marea 1990 roku a samofUJdzie gminnym (Oz. U.

z 2020 roku, poz. 713) powolujty komisjt; do przeprowadzenia

pos t~powania

a udzielenie

zam6wienia publicznego w skladzie:

1. Natalia

Paw~cka

- Przewodniczllcy Komisji

2. Justyna Malecka - Sekretan. Komisji

3.

[WOO a

Poprawa - Czlonek Komisji

§2
Komisja rna charakter dorainy i zostaje powolana do rozstrzYgrlll(cia ww. posttypowania.

§3
ZarZ<}-dzenie wchodzi w zycie z dniem podjl(cia.

wo

,
Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 7812020
W6jto Gminy Nowe MiaslO
z dnia. j 7 grudma2020

REGULi\.l'l1!N PRACY KOMlSJJ PRZETARGOWEJ

§l
Regulmnin niniejszy dotyczy Kornisji Przetargowej powo!anej ZarZ<lcizeruem Nr 78/2020 \V6jta
Gminy Nowe Miasto z dnia 17 grudnia 2020

Vi

celu przeprowadzenia post'fpowania

o udzielenie zam6wienia publiczoego Vi tryble prz.etargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa

oleju opaJowego na potl'zeby koOo'.\m Zespo1u Szk61 1m. Integracji Europejskiej w Nowym
Miescie w 2021 roku".
§2
Komisja pracuje zgodnie z niniejszym Regulamlnem, S(osujllc regulacje pra'.\'nc wl-asciwe dla
z.am6wien pUblicznych zawarte w ustawie Prnwo 7.amowieit publicZI1)'ch, P!7£.piSllCb wykooawczych

do ustawy, przepisach kodeksu cywilncgo orsz moyeh obowiftZuj1lcych przepisach prawnych.
§3

Komisja Pn::etargowa jest zespolem pomocniczym Kierownika Zamawiaj<Jcego powo1:ywanym do
oceny spefniania przez wykonawcOw wanmkow udzia!u w post~powftniu 0 udzielenie zamov'lienia
Qra2 do badania j Qceny ofert.

§4

CZ1onkow komisji przetargowej poworuje i odwo-tuje kierownik: umawiajllcego,
§5
Iezeli dokonanie okreskmych czynnosci zwUjzanych z przeprowadzeniem post~powanla 0 udzielcnie
zamowienia '.vymaga wiadomosci specjalnych, kierowTlik zamawiajllccgo, z wlasnej inicjatywy lub na
wnl0sek komisji prz.etargowej, moze powotac bieglych.

§o
Biegiy przedstawia opini~ nn pismie, a nil. z&danie komisji bler.re udzial w jej pracach z gr(lsem
dorndczym i udziela dodatkowych wyjasniert

§7
Do zadan Komisji Przetargowej naicty:
!. udzielanie wykonawcom \,.,yjasnien dotyc:afcych tre5ci SIWz.,
2. zmiana rresc1 specytikacji istotnych wamnk6w 7.amo\v!enia w uzasadnionych przypadkach
zgtxlnic z dyspozycjq. art. 38 usla"v)' Pzp,
3. prud otwarciem ofert cztonkowie Komisji sprawdzajl"t i okazuj<! obecnym st.'10
zabezpieczenia z.lorofiych ofert,
4. zlozenie pisemnego oswiadczenia 0 brnku lub istnieniu okolicwosci, () kt6rych mowa wart.
1. 7 lJst I ustawy Pzp,

\

I,

!

•
,
5.

badanie spetnienia warunk6w udzia1u w postcrpowaniu przez wykonawc6w oa podstawie
li]danych przez Zamawiaj'lcego dokument6w, wzywanie do ewentualnego uzupemienia
dokument6w zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz przepisami v.rykonawczymi.
przedstawienie Kierownlkowi Zamawiaj<lcego propozycji wykluczenia wykonawcy z udzialu
w postl(powaniu, odrzucenia oferty, wnioskowanie 0 uniewainienie post~powania
o udzielenie zam6wienia,
6. ocena ofert oa podst8wie k.ryteri6w oceny ofert okres!onych w specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia w eelu przedstawieoia Kierownikowi Zamawiaj4cego propozycji
wyboru najkorzystniejszej oferty,
7. utrzymanie w tajemnicy iofonnacji dotycZ4cych przebiegu prac Komisji, a w szczeg61noSci
infonnacji dotycZ1}cych przebiegu badania, oceoy i por6wnania tresci ztoi.onych ofert do
mo mentu wyboru najkorzyslniejszej oferty,
8. wykonyvv'snie czynno~ci, do kt6rych zobowiq,zany jest ZamawiajlJcy w przypadku
skorzystania przez Wyk on awc~ z przysruguj<}cych ~rodk6w ochrony prawnej,
9. praca Komisji kor'tczy si~ z chwillJ podpisania UnlOWY w sprawie udz ielenia zam6wienia
pubucznego z wybranym wykonawCll oraz zamieszczenia ogloszenia 0 udzieleniu
zam6wienia w Biuletynie Zam6wien Publicznych.

§8
PrzewodnicZllcy kieruje pracami Komisji oraz ustala tryb pracy Komisji. Do zadafl
PrzewodnicZIJcego Komisji nalei.)':
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

odebranie oswiadczen od os6b wykonujllcych czynnosci W post~powaniu 0 udzielenie
zam6wienia 0 braku lub istnieniu okoJicznosci, 0 1-..16rych mowa wart. 17 ust. 1 US18WY Pzp,
wnioskowanie do Kierownika Zamawiaj<!;cego
wylflczenie z Komisji os6b. letare
potwierdzi.Jy is(nienie okolicznosci 0 ktorych mowa wart. 17 ust. I ustawy Pzp,
wyznaczanie termin6w posiedzeJl Komisji i ich prowadzenie,
pOOzial mi~zy czlonk6w Komisji prac podejmowanych w trybi e roboczym,
nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dOkumentacji post~powania 0 udzielenie
zam6wienia publicznego przez Sekretarza Komisji.
informowanie Kiero"llika Zamawiaj<Jcego 0 problemach zwi<}Zanych l pracami Kom isji
w toku post~powani8 0 udzielenie zam6wienia publicznego,
prowadzenie jawnego otwarcia ofen , W kt6rym mogll uczestniczyc Wykonawcy zgodnie
z informacjl} zawart'l w SIWZ omz przepisami art. 86 ustawy Pzp, w tym podanie
bezposrednio prz.ed otwarciem ofert kwoty, jakiJ: Zamawiajqcy zamierza przezn8CZYC na
sfi nan sowanie zamowiertia.

°

§9

I.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

00 zadait Sekretarza Komisji nnlety:
spol'UJdzanie listy obecnosci wykonawc6w i czlonk6w Komisji przetargowej,
protokolowanie czynnosci wykonywanych przez Komisjy Przetargowll na 1:.<Jdanie
przewodnicz1\cego,
prowadzenie posiedunia Komisji W zast~pstwie PrzewodnicZ4cego,
spof14dzanie nn biei.llco w trakcie prowadz.enia post~powania 0 udzielenie zamowierua
publicznego protokotu post~pownnia ZP·PN udzielenie zam6wienia publicznego zgadnie
Z obowi<JzujfJcymi przepisami ustawy i przekazanie do zatwierdzenia Kierownikowi
Zamawiajflcego,
prowadzenie dokumentacji postcypowanis,
przekazywanie ogloszen do pubJikncji oraz korespondencji do WykOD8wcOW,
niezwloczne zawiadamianie po wyborze najkorzysmiejszej oferty wykonawc6w, kt6n:y
zlotyli oferty, 0:

°

1) Wybone najkorzystniejszej oferty, podajlfc !1az;\'i/~ (firmfi) albo imi~ i nazwisko, siedzibl(
albo ndres zamieszkania i adres Wykonawcy, kt6rego ofertl( wybrano ora? uzasadnieoie jej
wybOfU omz naZ\'0' (firITIy),a!bo irnrona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkanta
\ adresy wykonawcow, ktony lJozyti oferty. a takZe punktacj~ przyxnaOq ofertom

w katA:lym kryterium occny ofert llqcZtlq punktae;iy,
2) Wykonawcach, kt6rych oferty zosta!y odrzuconc, podajllc m,asadnienie faktycme
i prawne,
3) Wykonawcach, ktOrzy wstali wyktucz.eni z post~powania 0 udzielenie zam6wienia,
podajqc uzasudnicnie faktycznc i pra\V1lc,
4) terminic, okres!onym zgodnie z arc94 ust J lub 2, po upiytV\C k1orego umowa w sprawlc

7,am6wienia pUDliczuego mote bye zewact.a,
8.

przygotowanie umowy w sprawie zamowienia pUblicznego zgodnie z tTeSC\q v.ybranej
oferty oral wrorem umowy stanowil;tcy1n Zllllfcmik do specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia.

§ 10
Komisja Przetargowa ponosi odpowiedzi$[n(lsc za analiz y i Qcen~ ofen, przedstawienie
kiero\\-lIikowi ZamawlajiJ:cego propozycji wykluczenla wykonawc6w, odrzucenia ofcrt,
wybom naji<or.tystniejslej oferty lub uniewatnienia post'tp0wania,

§ll
W przypadku r6vmej liczby glos6w oddanych ,,za"
Pn;ewodokUjcego lub osoby prowad'U!.cej posiedzenie,

i "przeciw" rozstrzyga

gros

