
ZARZJ\DZENIE nr 43/2014
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 12 czerwca 2014 roku

Na podstawie art. 19 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pozniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka zarz'tdza co nast~puje:

§l.
Powoluje Sl~ z dniem 12 czerwca 2014 roku sta1't Komisj~ Przetargowq, zwan't dalej
Komisj<t do przygotowania i przeprowadzenia post~powan 0 udzielenie zamowien
publicznych obj~tych planem wydatkow budzetowych Miasta Rawa Mazowiecka 0 wartosci
powyzej 30.000 EURO, z wyj'ttkiem wydatkow uj~tych w planach finansowych miejskich
jednostek organizacyjnych.

W sklad Komisji wchodz't:
1. Przewodnicz'tcy Komisji - Wojciech Skoczek
2. Zast~pca Przewodnicz'tcego Komisji - Pawel Pi'ttkiewicz
3. Sekretarz Komisji - Danuta Puchalska
4. Zast~pcy Sekretarza Komisji-

1) Jolanta Makowska
2) Izabela Bors
3) Karolina Gawot
4) Magdalena Bemacik

5. Czlonkowie Komisji:
a) Anna Idzikowska
b) Marianna Jakubowska
c) Bogumila Sitarek
d) Maria Witczak
e) Piotr Wojewoda
f) Jolanta Kosinska
g) Arkadiusz Rataj
h) Teresa Sekuter
i) Jacek Lisicki
j) Tomasz Brzezinski
k) Karolina Mlynek
1) Bartlomiej Kaczorowski

Ustala si~ "Organizacj~
niniejszego Zarz'tdzenia.

§ 3.
tryb pracy Komisji" w brzmieniu stanowi'tcym zal'tcznik do

§ 4.
Komisja zostaje powolana na czas nieoznaczony.



§ 5.
Traci moc zarz'ldzenie Nr 2/2013 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 stycznia
2013 roku w sprawie powolania Komisji Przetargowej i okresleniajej organizacji i trybu
pracy.

§ 6.
Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Za1'lcznik do Zarz'ldzenia Nr 43/2014
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
Z dnia 12 czerwca 2014 roku

1. Komisja Przetargowa jest zespolem pomocniczym Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka powolanym do przygotowania i przeprowadzenia post~powania 0

ustalenie zam6wienia publicznego. Do zakresu jej dzialan nalezy w szczeg61nosci:
1) przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Burmistrza:

a) propozycji wyboru trybu udzie1enia zam6wienia wraz z
uzasadnieniem,

b) projektu specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, zaproszenia
do udzialu w post~powaniu, ,zaproszenia do skladania ofert,
zaproszenia do negocjacji,

c) propozycji zaproszenia do negocjacji w trybie zam6wienia z wo1nej
r~ki ze wskazaniem podmiotu, z kt6rym maj'l bye prowadzone
negocJacJe,

d) ogloszen wymaganych dla da1szego trybu post~powania 0 udzielenie
zam6wienia publicznego,

e) projekt6w innych dokument6w niezb~dnych do przeprowadzenia
post~powania.

2) przeprowadzenia post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego
polegaj'lcego na:

a) udzieleniu wyjasnien dotycz'lcych treSci specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia,

b) prowadzeniu negocjacji z wykonawcami w przypadku gdy ustawa
przewiduje ich prowadzenie,

c) dokonaniu otwarcia ofert,
d) ocenie spelnienia warunk6w stawianych wykonawcom,
e) wnioskowaniu do Burmistrza 0 wyst'lPienie do wykonawc6w do

uzupelnienia dokument6w lub udzielenie wyjasnien w przypadkach
okreSlonych wart. 26 ust. 3 i art. 90 ust. 1 ustawy,

f) wnioskowaniu do Burmistrza 0 wykluczenie wykonawc6w b'ldz
odrzucenie oferty w przypadkach okreslonych ustawq,

g) ocenie ofert nie podlegaj'lcych odrzuceniu,
h) przygotowaniu propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej b'ldz

wyst'lPieniu do Burmistrza 0 uniewaznienie post~powania,
i) przyjmowaniu i analizie wnoszonych protest6w oraz przygotowaniu

projektu odpowiedzi na protesty.
Komisja proponuje wyb6r najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej oceny ofert
dokonanej przez czlonk6w Komisji. Indywidualna ocena ofert odbywa si~ wy1'lcznie na
podstawie kryteri6w oceny ofert, okreslonych w specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia, lub zapraszania do negocjacji.
W post~powaniu prowadzonym w trybie zapytania 0 cen~ Komisja proponuje wyb6r oferty,
kt6ra zawiera najnizsz'l cen~.
Przy zastosowaniu kryteri6w opisanych wzorami mozna sporz'ldzie zbiorcze zestawienie
oceny ofert.
2.1. Czlonkowie Komisji podlegaj'l wy1'lczeniu z wykonania czynnosci w post~powaniu 0

udzielenie zam6wienia publicznego w przypadkach wymienionych wart. 17 ust. 1 ustawy.



2.2. 0 braku lub istnieniu okolicznosci, 0 ktorych mowa wart. 17 ust. 1 czlonkowie komisji
skladaj't oswiadczenia w momencie powzittcia wiadomosci 0 wykonawcach bior'tcych udzial
w postttpowaniu.
2.3. W razie zaistnienia przypadkow, 0 ktorych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Przewodnicz'tcy
Komisji wy1'tcza tego czlonka Komisji z da1szego udzialu w postttpowaniu i wyznacza na to
miejsce inna osobtt.
3. Komisja dziala w skladzie minimum 4 osob. Sklad osobowy Komisji do danego

postttpowania wyznacza sposrod stalych czlonkow Komisji jej Przewodnicz'tcy w
zaleznosci od przedmiotowego zakresu zamowienia. Zakres obowiqzkow czlonkow
komisji, maj'tc na celu zapewnienie sprawnosci jej dzialania, indywidualizacji
odpowiedzialnosci jej czlonkow za wykonywane czynnosci oraz przejrzystosci jej prac
okresla przewodnicz'tcy Komisji, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa
stanowi'tcego zal'tcznik do "Organizacji i trybu pracy Komisji przetargowej".

4. Pracami Komisji kieruje przewodnicz'tcy. Do zadan przewodnicz'tcego nalezy w
szczegolnosci:

1) wyznaczanie terminow posiedzen Komisji oraz ich prowadzenie,
2) odebranie od czlonkow Komisji pisemnych oswiadczen, 0 ktorych mowa wart. 17 ust. 2

ustawy,
3) ustalenie zakresu obowi'tzkow dla czlonkow Komisji,
4) nadzorowanie prawidlowego prowadzenia dokumentacji postttpowania 0 udzielenie

zamowienia publicznego.
5. Komisja dziala na posiedzeniach zwolywanych przez przewodnicz'tcego w terminach

zapewniaj'tcych sprawny przebieg prac. Pod nieobecnosc przewodnicz'tcego pracami
Komisji kieruje jego zastttpca.

6. Dokumentacje postttpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzi sekretarz
Komisji. Pod nieobecnosc sekretarza jego obowi'tzki wykonuje zastttpca sekretarza
Komisji. Z kazdego posiedzenia Komisji sporz'tdza sitt protokol.

7. Praca Komisji rozpoczyna sitt z chwil't wplywu do Komisji wniosku Naczelnika
Wydzialu/Kierownika komorki w Urzttdzie Miasta Rawa Mazowiecka 0 rozpoczttciu
postttpowania.
Wniosek powinien zawierac:
1) okreslenie przedmiotu zamowienia w sposob ustalony wart. 30 i 31 ustawy,
2) wartosc zamowienia ustalon't z nalezyt't starannosciq, bez podatku od towarow i uslug

wyrazon't w PLN oraz w EURO przy zastosowaniu sredniego kursu zlotego w
stosunku do EURO ustalonego rozporz'tdzeniem Prezesa Rady Ministrow w oparciu 0

przepisy art. 35 ust. 3 ustawy.
8. W przypadku braku jednomyslnosci w sprawach bttd'tcych w zakresie prac Komisji,

rozstrzygnittcie spornej kwestii nastttpuje zwyk1't wittkszosci't glosow w glosowaniu
jawnym. W przypadku rownej liczby glosow decyduje glos Przewodnicz'tcego. Czlonek
Komisji moze wniesc swoje zastrzezenia do protokolu.

9. W swej pracy czlonkowie Komisji kieruj't sitt wyl'tcznie przepisami prawa.



Na podstawie art. 96 in. Kodeksu Cywilnego, w zwiqzku z art. 14 i art. 21 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamowien Publicznych

upowaznienia do ustalania skladu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia post<tpowania 0

udzielenie zamowienia publicznego sposrod czlonkow Komisji Stalej wyznaczonej

zarzqdzeniem ill 43/2014 i do okreslania zakresu obowiqzkow poszczegolnych czlonkow

Komisji Przetargowej w celu zapewnienia sprawnosci jej dzialania i' indywidualizacji

odpowiedzialnosci jej czlonkow za wykonywane czynnosci.


