Zarządzenie Nr 81/IV/2004
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 23 lipca 2004 roku

w sprawie: zasad powoływania Komisji Przetargowej do spraw przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

zarządzam, co następuje:

 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową do spraw przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w składzie:
Przewodniczący - naczelnik lub zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej
Zastępca Przewodniczącego - naczelnik lub zastępca naczelnika wydziału zamawiającego
Sekretarz – inspektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej
Członek – pracownik wydziału zamawiającego, prowadzący sprawę
Członek - naczelnik lub zastępca naczelnika Wydziału Księgowości
Członek - inspektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej
2. Skład osobowy komisji dla określonego postępowania ustala Prezydent Miasta Zgierza na pisemny wniosek naczelnika wydziału zamawiającego, sporządzony z zachowaniem postanowień ust. 1 oraz wg wzoru: „Decyzja w sprawie udziału oraz składu komisji przetargowej – druk WZP-01”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. W pracach komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, także inni pracownicy Urzędu Miasta Zgierza, zaproszeni przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej.

§ 2. 1. Komisja Przetargowa przygotowuje i przeprowadza wszystkie postępowania o udzielanie zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, w szczególności dokonuje oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, bada i ocenia oferty oraz przedstawia Prezydentowi Miasta Zgierza propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 60.000 euro wydział zamawiający składa wniosek w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówień publicznych - przez wydział zamawiający lub przez komisję przetargową – z zachowaniem postanowień § 1. ust. 1 i 2 niniejszego zarządzenia. Wniosek podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Zgierza.

§ 3. Dla ważności rozstrzygnięć komisji konieczny jest udział w jej posiedzeniu co najmniej 3 członków komisji, w tym Przewodniczącego Komisji Przetargowej lub jego Zastępcy.

§ 4. Szczegółowy tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej ustala Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 111/02/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad powoływania Komisji Przetargowej do spraw przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni.


Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
Krzysztof Kwiatkowski
Zastępca Prezydenta Miasta ZgierzaZnak sprawy .............................................................					DRUK WZP-01






(pieczęć wydziału zamawiającego)
DECYZJA 1)
W SPRAWIE UDZIAŁU ORAZ SKŁADU*
KOMISJI PRZETARGOWEJ

NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA: .............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – w załączeniu

KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT -                 ...-
                                      DODATKOWE PRZEDMIOTY -       ...-
- wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)                                                                      - verte* -


WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH * (BEZ VAT): ......................................  zł /  .....................................  euro
USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – w załączeniu

WYDZIAŁ ZAMAWIAJĄCY:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWUJE I PRZEPROWADZA:
WYDZIAŁ ZAMAWIAJĄCY (BEZ UDZIAŁU KOMISJI PRZETARGOWEJ)
KOMISJA PRZETARGOWA, W SKŁADZIE:

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA – ZAKRES OBOWIĄZKÓW
STANOWISKO
1.
2.
3.
4.

1.

................................................................
Przewodniczący
Komisji Przetargowej
- kierowanie pracami komisji


NACZELNIK / ZASTĘPCA NACZELNIKA* WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

2.

...............................................................
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Przetargowej
- kierowanie w zastępstwie pracami komisji oraz sprawy merytoryczne



NACZELNIK / ZASTĘPCA  NACZELNIKA* WYDZIAŁU ZAMAWIAJĄCEGO

3.

...............................................................
Sekretarz Komisji Przetargowej
- prowadzenie dokumentacji postępowania oraz sprawy proceduralne 
INSPEKTOR WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

4.

...............................................................
Członek Komisji Przetargowej
- sprawy merytoryczne 
PRACOWNIK WYDZIAŁU ZAMAWIAJĄCEGO, PROWADZĄCY SPRAWĘ

5.

................................................................
Członek Komisji Przetargowej
- sprawy ekonomiczno-finansowe 
NACZELNIK / ZASTĘPCA NACZELNIKA* WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI 

6.

...............................................................
Członek Komisji Przetargowej
  sprawy proceduralne  oraz prowadzenie w zastępstwie dokum. postęp.
INSPEKTOR WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
OBJAŚNIENIA:
1)  przygotowana przez wydział zamawiający i  podjęta przed wszczęciem postępowania,                                                        - dotyczy;          - nie dotyczy;
     stosownie do postanowień  1 ust. 2 zarządzenia Nr 81/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza                        * - niepotrzebne skreślić 
   z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zasad powoływania Komisji Przetargowej do spraw
   przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych

WNIOSKUJĄCY  -  NACZELNIK WYDZIAŁU ZAMAWIAJĄCEGO:                                                   ZATWIERDZAM



...........................................................................        Zgierz, ................................................................................................                            ....................................................................................
(podpis, pieczątka)                                                                                                                                                     (podpis i pieczątka osoby uprawnionej)

