
Z A R Z 1\ D ZEN I E Nr 24/2015 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 04 maja 2015 r. 

w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia 
post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego: 
"Wykonanie dokumentacji projektowej hudowy wodociqgu 
z przylqczami kanalizacji sanitarnej z przylqczami oraz kanalizacji 
deszczowej w miejscowosci Bahoszewo". 

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzCldzie 
gmmnym (tekstjednolity Dz.U. z 2013 poz.594) 

z a r z II d z a m, co nastypuje: 

§ 1 

Powolujy Komisjy do przeprowadzenia postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego na 
"Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodocillgu z przy1llczami kanalizacji sanitarnej 
z Przy1llczami oraz kanalizacji deszczowej w miejscowosci Baboszewo". 

w skI adz i e: 

1. Robert Krysiak - PrzewodniczClcy Komisji 

2. Zbigniew Sulinski - Sekretarz 

3. Krzysztof Kruszewski - Czlonek 

§ 2 

Komisja bydzie dziala6 na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej stanowiClcym zalClcznik 
nr 1 do ZarzCldzenia. 

§ 3 

Komisja rozpocznie prace z dniem powolania, a zakonczy w dniu podpisania umowy. 

§ 4 

ZarzCldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zalqcznik Nr 1 
do Zarzqdzenia Nr 2412015 W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 04.05.2015 r. w sprawie powoiania Komisji do przeprowadzenia 
PostfPowania 0 udzielenie zam6wienia pUblicznego. 

REGULAMIN PRACY 
KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOLANEJ DO PRZEPROWADZENIA POST~POWANIA 
o ZAMOWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Przedmiot zamowienia: 
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodoci~gu z przyt~czami, 
kanalizacji sanitarnej z przyt~czami oraz kanalizacji deszczowej w miejscowosci 
Baboszewo. 

1. 	 Komisja dziala na podstawie Zarz~dzenia W6jta Gminy Baboszewo 
Nr 24/2015 z dnia 04 maja 2015 r. 

II. Dla waznosci prac komisji wymagana jest obecnosc 2/3 jej skladu. 

III. Do zadan Przewodniczqcego komisji nalezy kierowanie pracami komisji 

w szczeg61nosci: 

1) Wyznaczanie termin6w posiedzen komisji oraz ich prowadzenie, 

2) Podzial miydzy czlonk6w komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, 
3) Nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji z postypowania, 
4) Informowanie W6jta Gminy Baboszewo 0 problemach zwi,!zanych z pracami komisji, 

V. Do zadan Sekretarza Komisji nalezy: 
1) Dokumentowanie prac komisji w formie protokolu postypowania oraz 


zapewnia formy pisemn,! postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego wedlug 

wymagan okreslonych przepisami ustawy. 


2) W okresie nieobecnosci Przewodniczqcego Komisji , czynnosci zastrzezone dla 
przewodnicz'!cego wykonuje Sekretarz Komisji. 

3) Przechowywanie dokumentacji przetargowej po zakOllczeniu postypowania zgodnie z obowi,!zujqcymi 
przepisami ustawy Pzp i regulacjami kancelaryjnymi. 


4) Zaproponowanie trybu przeprowadzenia postypowania 0 zamowienie publiczne, 

5) Opracowanie projektu ogloszenia 0 zam6wieniu publicznym, 

6) Opracowanie opisu zam6wienia wraz z projektem umowy i przedstawienie do zatwierdzenia 


W6jtowi Gminy. 

7) Opracowanie projektow innych dokument6w zwi'!zanych z procedur,!, 

8) Opublikowanie ogloszen 0 zam6wieniu: 


a) na tablicy ogloszen Urzydu Gminy w Baboszewie 
b) na stronie internetowej http://ugbaboszewo.bip.org.pl 

9) Sporz,!dzanie propozycji wyjasnien na pytania Wykonawcow dotyczqce zam6wienia 
oraz ewentualnych zmian do opisu zam6wienia oraz przekazanie do zatwierdzenia W6jtowi Gminy. 

10) Prowadzenie korespondencji z wykonawcami, kt6rzy ubiegajq siy 0 wykonanie zam6wienia, 
VI. 	 Do zadan Komisji Przetargowej nalezy: 

1) Dokonanie otwarcia ofert: 

a) Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w dniu 07 maja 2015 r. godz. 1105 


b) Komisja niezwlocznie zwr6ci oferty bez otwierania , kt6re wplynyly po terminie, 

c) Przed otwarciem ka:zdej oferty Przewodnicz'!cy Komisji sprawdzi i oka:ze obecnym stan 


zabezpieczenia ofert oraz poinformuje 0 kwocie jak,! Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc 
na sfinansowanie zadania. 

http://ugbaboszewo.bip.org.pl


d) Po otwarciu kazdej z ofert Przewodnicz'!cy Komisji oglosi: 
nazwy i adresy wykonawc6w, 

cen~ kazdej oferty, 


e) Sekretarz komisji przetargowej odnotowuje w protokole postypowania informacje z otwarcia 
ofert. 

f) Przewodnicz'!cy zamyka czysc jawn,! posiedzenia Komisji. 
2) Ocenia spelnienia warunk6w stawianych dostawcom lub wykonawcom okreslonych w opisie 

zam6wienia. 
a) w sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygniyc w glosowaniu zwykl,! 

wiykszosci,! glos6w. 
W przypadku r6wnej liczby glos6w "za" i "przeciw", rozstrzyga glos przewodnicz'!cego, 

b) czlonek komisji nie moze wstrzymac siy od glosu . Moze natomiast z,!dac zal'!czenia jego 
pisemnego "odrybnego stanowiska" do protokolu postypowania. 

3) Ocena ofert odbywa siy na podstawie kryterium - najniZsza cena. 

4) Przygotowuje propozycjy wyboru oferty najkorzystniejszej b,!dz wystypuje do W6jta Gminy 
Baboszewo 0 uniewaznienie postypowania, 

5) 	 Komisja Przetargowa proponuje wyb6r najkorzystniejszej oferty sposr6d ofert nie odrzuconych 
i spelniaj,!cych wszystkie warunki. 
Czlonek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynnosci, kieruj,!c siy wyl,!cznie 
przepisami prawa, posiadan,! wiedz,! i doswiadczeniem. 

6) Sekretarz komisji przygotuje tresc zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty 
zgodnie z art.92 ustawy P.z.p. 

7) Komisja podpisuje sporz'!dzony protok61 postypowania oraz zal'!czniki do 
protokolu. 

8) Prace komisji zatwierdza W6jt Gminy Baboszewo potwierdzaj,!c podpisem na protokole 
postypowania 0 zam6wienie publiczne i innych dokumentach wymagaj,!cych zatwierdzenia przez 
kierownika zamawiaj,!cego. 
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