
ZARZĄDZENIE  Nr 290/2018 

BURMISTRZA TUŁOWIC  

z dnia 14 marca 2018 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej 

Na art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Powołuję komisję przetargową w składzie:  

1) Wiesław Księski - przewodniczący komisji; 

2) Adam Ratuszny – członek komisji; 

3) Joanna Kalicińska – członek komisji; 

4) Katarzyna Jaworska - członek komisji. 

§ 2.  

Zadaniem komisji przetargowej będzie ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert dla zamówienia p.n. „Przebudowa drogi gminnej 

ulicy Szkolnej w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405”. 

§ 3.  

Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia  

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 2018 r. 

 Burmistrz Tułowic 

Andrzej Wesołowski  
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Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 290/2018 

Burmistrza Tułowic 

z dnia 14 marca 2018 

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 

1. Pracami komisji przetargowej - dalej: komisja kieruje przewodniczący komisji. 

2. Zadaniem komisji jest ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert dla zamówienia p.n. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej 

w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405” 

3. Sposób oceny ofert będzie następujący: 

1) w pierwszej kolejności komisja dokona oceny przedmiotowej ofert, tj. pod kątem przesłanek odrzucenia oferty, 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, w tym: 

a) umożliwi dokonanie wyjaśnienia treści oferty przez Wykonawcę - (art. 87 ust. 1 Pzp), 

b) dokona poprawienia omyłek - (art. 87 ust. 2 Pzp), 

c) dokona analizy ceny ofert pod kątem rażąco niskiej ceny - (art. 90 Pzp); 

2) następnie komisja dokona wstępnej oceny ofert pod kątem ustalonych w postępowaniu kryteriów oceny ofert, 

opisanych w SIWZ - (art. 90 ustawy Pzp); 

3) po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

(uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej), komisja dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada 

podstawy wykluczenia i zweryfikuje warunki udziału w postępowaniu - (art. 22 i art. 24 ustawy Pzp): 

a) zbada oświadczenie wstępne Wykonawcy, 

b) następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. 

4. Po upływie terminu do uzupełnienia ofert komisja bada spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu i podstawy wykluczenia. 

5. Komisja sporządza protokół z przeprowadzenia postępowania, który przekazuje Kierownikowi 

zamawiającego. 

6. Komisja kończy pracę z dniem przekazania protokołu z przeprowadzonego postępowania Kierownikowi 

zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. 
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