Zarządzenie nr 28/2004
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 7 lipca 2004 roku
W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na
wykonanie projektu „remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Strzelcach-przygotowanie oddziału dla 6latków"
§ 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dal ej „komisją" do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia na wykonanie projektu pod nazwą „remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Strzelcachprzygotowanie oddziału dla 6-latków"
§ 2. l. W skład komisji wchodzą:
1) Anna Miazga
2) Dariusz Pytel
3) Piotr Witkowski
2. Na wniosek Komisji, Wójt może zaprosić do udziału w pracach inne osoby, jeżeli dokonanie oceny ofert lub
innych czynności w prowadzonym postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych. Osoby te występować będą w
charakterze biegłych.
3. Na posiedzeniach komisji obecne mogą być także inne osoby niż wymienione w ust l i 2 zaproszone przez
Wójta.
4. Osobom wymienionym w ust 2 i 3 nie przysługuje prawo głosu.
$3 1. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których
mowa w art. 17 ust l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, póz. 177).
2. Członek komisji zostaje wyłączony z prac komisji w przypadku złożenia oświadczenia o zaistnieniu
okoliczności, o których mowa w ust. l, nie złożenia oświadczenia albo oświadczenia złożonego niezgodnego z
prawdą.
3. Wyłączenie następuje z chwilą powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 1.
§ 4. Komisja ma obowiązek rzetelnego i obiektywnego wykonania powierzonych jej czynności, w
szczególności:
1) udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) dokonuje czynności otwarcia ofert pod warunkiem, że wpłynęły przynajmniej trzy oferty, złożone w terminie tj
do 20.07.2004 r. do godz. 10:00,
3) odczytuje obecnym na sesji otwarcia oferentom, dane z ofert: nazwę oferenta, adres, oferowaną cenę oraz inne
istotne elementy oferty według kolejności złożenia ofert w
siedzibie Zamawiającego,
4) sprawdza poprawność przygotowania ofert z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5) odrzuca oferty nie spełniające wymogów SIWZ,
6) przedstawia Wójtowi propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej tj zawierającej najniższą cenę z pośród
ofert ważnych bądź występuje o unieważnienie postępowania jeżeli są mniej niż 3 ważne oferty,
7) sporządza raport z oceny ofert

§ 5. Otwarcie ofert następuje w Urzędzie Gminy w Chodzieży w dniu 20 lipca 2004 roku o godz. 10:00 pod
warunkiem , że wpłyną przynajmniej 3 oferty złożone w terminie.
(-)

