
ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 
Wójta Gminy Baboszewo 

z dnia 07 kwietn ia 2014 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: 
"Usługi transportu drogowego osób - przewóz dzieci szkolnych z Zespołu 
Szkół w Polesiu i Szkoly Podstawowej w Sarbiewie w roku szkolnym 
2014/2015,2015/2016,2016/2017,2017/2018. " 

Na podstawie art.30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 f'. o samorząd z i e 

gminnym (tekst jednolity OZ.U. z20 IJ poz.594) oraz na podstawie at1.19 ust. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówi eli publicznych (tj. OZ.U. z 2013 poz. 907 ze zmianami). 

z a r z ą d z a m, co nas tępuje : 

§ I 

Powołuję Komi sję Przetargową do przeprowadzenia Post9powania o udzi elenie zamówJema 
publicznego na "Vslugi transportu drogowego osób - przewóz dzieci szkolnych z Zespolu Szkól 
w Polesiu i Szkoły Podstawowej w Sarbiewie w roku szko ln YJ11 2014/2015, 2015/2016,2016/2017, 
20 17/20 18", w s k I a d z i e: 

I. Wojciech Wolder Przewodn iczący Komisji 
2. Zbigniew Sulitiski Sekretarz 
3. Wojciech Wolder Czlonek 

§ 2 

Kom isja będz i e d z iałać na podstawie Regulaminu Pracy KOJ11i sji Przetargowej s t anowiącym załączn ik 

nr I do 7.arządzen ia. 

Komisja rozpocznie prace z dniem powołania, a zakoJicz)' w dniu podpisania umowy. 

§ 4 

Zarządzeni e wchodzi w życie L. dniem pod pisania. 



Załącznik Nr I 
do ZI/rzqdzenil/ N r 25 /20/4 Wójll/ Gminy BI/boszewo 
l dnia 07 Iilvieluia 20/4 1'. HI ~prmvie po wolania !(()misji Pr,etargo Ulej 

REGULAMIN PRACY 

KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZEN IA 

POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANIC ZONEGO 


P"z,edmiot zamówienia: 
"Usługi transportu drogowego osób - przewóz dzieci szkolnych z Zespołu Szkół 
w Polesiu i Szkoły Podstawowej w Sarbiewie w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 , 
2016/2017,2017/2018," 

I. 	 Komisja dzia-la na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Baboszewo 
Nr 25/2014 z dnia 07 kwietnia 2014 r. 

II. 	 Komisja prze targowa działa zgodnie z art. 20 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zmianami) 

III. 	 Dl a ważnośc i prac komisji wymaganajest obecność 2/3 jej składu . 

IV . Do zadań Przewodniczącego komis ji przetargowej należy 
kierowanie pracami komi sj i prze targowej w szczegó lnośc i: 

l ) WY7.naczan ic terminów posiedzc li komi ~ji oraz ich prowadzenie, 
2) Dopilnowanie, aby czlonkow ie komi s ji przetargowej za pozna li s i ę z nin iejs/ym 

regulCllllinem oraz zlożyli pisemne ośw i adcze nie, że nie podlegajq wyłączeniu z udziału 
w pos tępowaniu o udz ielenie zamó wien ia public znego, o treści wymaganej przep isami 
arl. 17 ust.2 ustawy w art. 17 usta wy - Prawo zamówieli publicznych. 
a) w przypad ku ujawni enia s ię IV toku prowadzonego postępowani a okoli cznośc i o któryc h mowa 

w ar.17 usl. 1 upz.p. Czlonek Komi sj i o bowiąz8 n y jes t niezwlocznie wyłączyć s ię z udz i ału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia pub licznego. powiadamiając o tym na piśmie 
Przewod n i cząccgo Kom isj i PrLetargowej , 

b) Przewodnicz'Ic y Komisji Przetmgowej ma obow i ązek powiadomić Wójta Gm iny Baboszewo 
o o kolic znośc iach wskaza nych wan . 17 ust.1 ustawy, jak równi eż w przypadku nie wyw iązywania 

s i ę przez Czł onka Komi sji Przetargowej z obowiązków przewid zianych przepisami usta\\y oraz 
postanowieni em niniej sz.ego Regulaminu. 


c) Przewod ni czący Ko mi sji Przetargowej może wni oskować do Wójta Gmi ny Babosz.ewo 

o dołączeni e do składu komi sji nowej osoby nie podlegającej wy l ączeniu . 

3) Podział mi ędzy czlonków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, 
4) Nadzorowan ie prawidlowego prowad zenia dokumenl8cji z pos t,powania, 
5) Informowanie Wój ta Gl1liny Baboszewo o problemach związanych z pracam i komisji prze targowe 

w przypadkach wymagających wiedzy specjal istycznej wnioskuje o powolanie biegłych 
(rzccf,07.nawcóvv) . 

V Do zadai1 Sekre tarza Kom isji Pl'zetargowej należy: 
I) dokumentowa nie prac kom is ji przeta rgowej w fo rmi e protokolu postępowania oraz 


zapew nia formę p isemną postępowa n ia o udzielen ie fu mówienia publicznego według 


wyma gali okreś l onych prze pisami ustawy. 

2) W okresie ni eo becności Przewodnic z<1cego [(omi sji Przetargowej , czynnośc i zastrzeżone dla 

przewodniczącego wy kon uj e Sekretarz Kom isj i Prze targowej. 
3) Przec howywanie dokumentacji przetargowej po zakoliczeniu postę powa nia zgodnie z obowiązującym i 



przepisami usta wy Pzp i regulacjami kancelaryjnymi. 

4) Przygotowanie opi su zgod nie z 8rl. 29 usI.l oraz uslalenie wartośc i zamówieni a 
IN oparciu o art. 34 usl. 2 ustawy - Pra wo z<ll11ówie ll publicznych. 

5) Zaproponowanie trybu przeprowadzenia pos tępowania o zamówienie publiczne, 
6) Opracowan ie projektu ogloszenia o zamówieniu publi cznYIll , 
7) Opracowanie projektu specyfikacj i istotnych wa runków zamówienia wraz z projektem umowy 

i przedstawienie do zatwierdzenia Wójtowi Gl11 in y. 
8) Opracowanie projektó w innych dokumentów zwi~za nych z procedurą przetargową, 

9) Opuhlikowan ie oglosze ll o przctargu: 
,11 w I17.P na portalu internetowym UlP 
bl na tablicy ogloszeli U rzęd u Gmi ny w l3ahoszewi e 
c) na stroni e interne towej http ://ug babos/.cwo.bip.org.p l 

J O) Sporządzanie i podpisanie wyjaśni e ll na pytania Wykonawców dotyczące zamówienia. 
Przygo towanie ewentualn ych zmian do SI WZ ( w trybie art. 38 ustawy Pzp) oraz przekaza nie 
do zatwierdzenia Wójtowi Gminy. 

I]) Pmwadzen ie korespondencj i z wykonawcami , którzy u biegają si, o wy konanie zamów ienia, 

VI. 	 Do zadań Komi sj i Przetargowej należy: 
I) Dokonanie otwarcia ofert: 

a) Komisja dokona publi cznego otwa rc ia ofert w dniu 17 '{wietnia 2014 r. godz. 11 0S 

bl Komisja 11i ezwłocz ni e zwróci oferty bez otwierania, które wpł ynęł y po terminie, 
e) Przed otwarciem każdej oferty Przewodnicz'lcy Komi sj i sprawdz i i okaże obecnym stan 

zabezpiecze ni a ofert or<1Z poinformuje o kwoc ie jaką Zamawi aj ący za m iCI-.la rrzeznaczyć 
na sfinan sowanie za dania . 

d) Po otwa rciu każd ej z otert PIJewod nicz,]cy Komisji oglosi: 
nazwy i adresy wyl,onawców, 
cenę każdcj oferty, 

Pozostale informacje podawa ne zgodn ie z art. 86 ust. 4 u.P.z.p. podczas otwarc ia ofert 
(Ic'rmi n wykonani a, ok res g,,·ara ncji, wanll1ki pb tll0 śc i ) zostal)' określone w SIWZ. 

e) Kom is ja od noto wuje IN protokole pos tępowania o za mówieni e publiczne 
in fo rmacje określone wart. 96 ust. I ustawy - Pra wo zamówień publi cznych. 

J) Przewodni czący zamyka część jawną pos iedze ni a Komisj i Przeta rgowej. 
2) Oce nia spe lni eni a wa run ków stawianych dos tawcom lu h wykona wco rn 

określo nych wa rt. 22 ust. I ustawy -- Prawo za mówień publi cznych i SJWZ oraz wni osk uj e do 
Wójta Gmi ny Baboszewo o wylducze nie v'lyko nawców w przypadkach ok reślonych art. 24 
ustawy - Prawo 7.-<l mówieó publicznyc h. 

3) Wniosk uj e do Wójta Gn1iny Raboszewo o odrzucenie ofert y w przypadkach 
przewid zianych arl.89 us tawy - Prawo zil l11 ówiel1 publ icznyc h. 

4) Ocenia oferty ni e podJegaj~ce odrzuceniu , 
al \V sprawach spornyc h komi sjil prze targowa dokonuje rozstrzygnięć w glosowan iu zwyklą 

w i ększością gł osów. 

W przypRdku równej li czby glosów .,za" i "przcciw". rozstrzyga glos przewodni czącego, 

b) czlonek komisj i przetargowej nie lJloże wstrzyl11ać s ię od glosLl. MOże natomiast żądać 
za łączeni a .jego pisemnego "odrę hnego stanowiska" do protokolu postępowania . 

S) Ocena ofert odbywa s i ę na podstawie kryteriUI11 naj niższa cena. 
6) Przygotowuje p l'Opozycję wyhoru ofe rty naj korzystni ejszej bądź wys tępuje 

do Wójta Gmi ny 8aboszewo o unieważnienie pos t ępowania, 

7) Ko misja Prz.e tilrgowa proponuje wy bór najko rzystniejszej ofe rt y s pośród ofert nie odrzucon ych 
i spcln i a i ących wszystk ie waru nki. 
Członek komisji rzete lni e i oh iektywni e wykonuje powierzo ne I11U czy nności. kierując s i ę wyłąc zni e 

przepisam i pra wa, posiada mi wiedzą i doświildcze ni em, 

http://ug


8) Przyjmuje i anali zuj e informacje Wy kona wcy ski erowane do Zamaw i aj ącego 

o niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub za ni echaniu czynnośc i. do której jes t 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przys luguje odwołani e na podstawie 
art. 180 ust. 2. 

9) W przypadku za istni enia o ko li czności, o któryc h mowa w art. 93 ust. 1 
us ta wy. komi s ja wyst ępuj e do Wójla Gminy Ba boszewo o unieważnienie postępowan i a . 

r' isemne uzasad ni enie takie go wn iosk u pow inno zawie rać wskazani e podstawy prawnej oraz 
omawiać oko li czn ości, które spowodowaly koni eczność unieważnie ni a pos t ę powani a. 

Zawiadomi eni e o unieważnie niu pos t ępowania wysył a ne jest równocześn i e do wszy stkich 
wy kona wców zgodni e z arl. 93 uSIJ P.z.p. 

10) Konlisja przygo tuje treść zawiadomienia o wyborze m0korzys tniejszej oferty 
zgodnie z art .92 usta wy P z. p 

11 ) Komisja Prze targowa pod pisuj e spo rządzony protokól postę powa ni a oraz zał ączniki do 
prolokolu. 

12) Prace komi sji prze targowej zatwierdza Wójt Gminy Baboszewo 
potwierd zaj ąc pod pi sem na protokole z dokonanyc h czynności ws tępnych Komisji oraz 
protokole pos tępowania o zamówienie publiczne i innych dokumentach wymagającyc h 

zatwierd zenia przez kierownika zamawiaj ącego. 

VIl . W sprawac h nieuregulowallych niniej szym regulami nem zastosowanie maj ą zastosowanie a11. 
19.20.2J ustawy z. dnia 29 styczn ia 20041'. - Prawo zamów ie,) publicznych. 

http:19.20.2J

