
w spraw ie powołan ia Komisji Przetargowej do oceny i w yboru  ofert na sukcesywną dostawę 

opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych w tryb ie  przetargu 

n ieograniczonego, którego wartość przewyższa kwotę okreś loną w  przepisach wydanych na 

podstaw ie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zam ów ień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Zarządzenie Nr fe/2012

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 25.09.2012 r.

§1.

Powołuje się Komisję Przetargową do oceny i wyboru  ofert na zam ów ien ie  publiczne na 

sukcesywną dostawę opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek 

organizacyjnych w tryb ie  przetargu nieograniczonego, którego wartość przewyższa kwotę 

określoną w przepisach wydanych na podstaw ie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. -  Prawo zam ów ień publicznych, w następującym składzie:

1. Anna Kunkel - Przewodnicząca

2. Anna Stachow iak - Sekretarz

3. Zbigniew N iewczas -  Członek

4. Genowefa Kremp -  Członek

§2.

Komisja dokona oceny i w yboru  najkorzystniejszej o fe rty  spośród złożonych ofert na 

sukcesywną dostawę opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek 

organizacyjnych w tryb ie  przetargu nieograniczonego, którego wartość przewyższa kwotę 

okreś loną w  przepisach wydanych na podstaw ie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. -  Prawo zam ów ień publicznych.
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§ 3 .

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z Regulam inem Pracy, stanow iącym  załącznik 

Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§4.

Do zadań Komisji Przetargowej należy:

1. zapoznanie  się ze Specyfikacją Istotnych W arunków  Zamówien ia,

2. p rzygotowan ie  organizacyjne przetargu,

3. publiczne o twarc ie  ofert, odczytania nazw firm, adresów, ceny przedstaw ionej 

w  o ferc ie  oraz innych kryteriów, które zostały okreś lone w  SIWZ,

4. dokonan ie  punktowej oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriam i okreś lonym i 

w SIWZ,

5. dokonan ie  wyboru  najkorzystniejszej oferty,

6. sporządzen ie  protokołu z przeprowadzonego  przetargu wraz z odpow iedn im i 

załącznikami,

7. n iezw łoczne przedstaw ien ie  K ierownikow i Jednostk i protokołu z przeprowadzonego 

przetargu ce lem zatwierdzen ia,

8. dokonan ie  wyboru  następnego W ykonaw cę  w przypadku nie podpisania um ow y 

przez poprzedn iego W ykonawcę,

9. p row adzen ie  korespondencji i dokumentacj i w sprawach złożonych p ro testów  

i odwołań.

§5.

Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dn iem powołan ia i zakończy pracę z dn iem  

podpisan ia um ow y  na sukcesywną dostawę opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i 

jednostek organizacyjnych w tryb ie  przetargu nieograniczonego, którego wartość 

przewyższa kwotę okreś loną w przepisach wydanych na podstaw ie  art. 11 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zam ów ień  publicznych. Komisja Przetargowa dokona oceny 

złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej o ferty  do dnia zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo zam ów ień  publicznych.
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§ 6 .

Upoważn ia się Przewodniczącego Komisji Przetargowej do zasięgnięcia opin ii ekspertów  

w przypadkach wskazanych w Regulam in ie pracy Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie w yn ików  przetargu nastąpi po ich zatw ierdzen iu  przez K ierownika Jednostk i 

-  Wójta Gminy.

1. Zobow iązu je  się Komisję Przetargową i jej cz łonków do zachowania pełnej tajności 

prac i sporządzonego przez nią protokołu.

2. Decyzję o ujawnien iu dopuszcza lnej części protokołu z przetargu podejmuje 

Przewodn iczący Komisji Przetargowej po zakończeniu postępowania zgodnie z art.96 

ust. 3 ustawy Prawo zam ów ień publicznych.

§7.

§8.

§9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dn iem  podjęcia.
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