ZARZADZENIE NR,

BURMISTRZA CHOSZCZNA
zdniaX.^.^?.Nm2018r.
w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia post^powania w trybie przetargu
nieograniczonego o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn. ,,Remont ulicy Krotkiej
w Choszcznie."

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zarz^dzam, co nast$puje:
§ 1. Powohij? komisj$ przetargow^ do przeprowadzenia post?powania w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamowienia publicznego na zadaaie pn. ,,Remont ulicy Krotkiej w Choszcznie" w skladzie:
1) Dominik Stasiak - przewodnicz^cy komisji;
2) Marta Desecka - czlonek komisji - sekretarz;
3) Dariusz L^cki - czlonek komisji.
§ 2. Do zadan przewodnicz^cego komisji nalezy w szczegohiosci:
1) Podanie, bezposrednio przed otwarciem ofert, infonnacji o kwociejak^ zamawiajqcy zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamowienia, o wniesionych odwolaniach, trybie i sposobie powoiania komisji
przetargowej, skladzie komisji;
2) Dokonanie otwarcia kopert z ofertami oraz podanie informacji dotycz^cych nazwy (finny) i adresow
wykonawcow, ktorych oferty zostafy otwarte wraz zpodaniem danych dotycz^cych ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i wamnkow platnosci zawartych w ofertach.
§ 3. Do zadan sekretarza nalezy w szczegobiosci sporz^dzenie protokohi post^powania.
§ 4. Do zadan czlonkow komisji, nalezy w szczegolnosci:
1) Przygotowanie projektow odpowiednich dmkow i formularzy oraz ogtoszen ipism niezb^dnych do
przygotowania i przeprowadzenia post^powania;
2) Dokoaanie oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria przyj^te w specyfikacji istotnych warunkow
zamowiema;

3) Dokonanie oceny dokumentow zat^czonych do ofert przez wykonawcow pod k^tem spelniania wymagan
formalnych;
4) Dokonanie oceny wykonawcow pod k^tem spehiiania przez nich wymagan formalno-prawnych;
5) Dokonanie oceny ofert pod k^tem spelniania wymagan dotycz^cych przedmiotu zamowienia;
6) Przedstawienie Burmistrzowi propozycji wybom najkorzystniejszej oferty;
7) Zamieszczenie informacji o wszcz^ciu post?powania o udzielenie zamowienia publicznego, o wyborze
najkorzystniejszej oferty oraz zawarciu umowy.
§ 5. 1. Komisja rozpocznie prac? z dniem powolania.
2. Komisja zakonczy prac? z chwil^ zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub
uniewaznienia postgpowania w sprawie zamowienia publicznego.

§ 6. Upowazniam przewodniczqcego komisji do zasi^gania opinii ekspertow lub biegfych jezeli dokonanie
okreslonych C2ynnosci zwi^zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem post^powania oudzielenie
zamowienia wymaga wiadomosci specjalnych.
§ 7. Wykonanie zarz^dzenia powierza si? przewodnicz^cemu komisji przetargowej.
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§ 8. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Otrzymuj^:
1) Wydzial Organizacyjno - Prawny
2) Wydzial Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzemiego
3) Gtowny specjalista ds. Zamowien Publicznych i Wewn^trznej Kontroli Finansowej
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