ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 2/2012
Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka Kultury
z dnia 27.07.2012r.

w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji
przetargowej.
Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:
§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami
2) Dyrektor – należy przez to rozumieć odpowiednio Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka Kultury
lub osobę przez niego upoważnioną w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy,
3) komisji lub komisji przetargowej – należy przez to rozumieć komisję przetargową,
o której mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, powołaną przez Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka
Kultury (lub osobę upoważnioną) do przeprowadzenia określonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,
4) przewodniczącym lub przewodniczącym komisji – należy przez to rozumieć przewodniczącego
komisji przetargowej,
5) członku komisji przetargowej – należy przez to rozumieć każdą osobę powołaną w skład komisji
przetargowej,
6) ZOK – należy przez to rozumieć siedzibę Złocienieckiego Ośrodka Kultury oraz zespół
organizacyjno – techniczny służący do obsługi Zamawiającego,
7) zamawiającym – należy przez to rozumieć odpowiednio Złocieniecki Ośrodek Kultury
§ 2. 1. Komisje przetargowe są powoływane do przygotowania i przeprowadzenia określonych
postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
2. W przypadku zamówień publicznych, których wartość:
1)
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie
art. 11 ust. 8 powołanie komisji przetargowej jest obowiązkowe,
2)
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8, decyzja o powołaniu komisji należy do zamawiającego.
§ 3. 1. Komisja przetargowa, licząca nie mniej niż 3 osoby, składa się z:
1) przewodniczącego komisji – kierującego pracami komisji,
2) sekretarza komisji – biorącego udział w pracach komisji i prowadzącego dokumentację
postępowania,
3) członków komisji, biorących udział w pracach komisji – w liczbie określonej przez
wnioskodawcę w druku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1.
2. Członków komisji przetargowej, o których mowa w ust. 1, powołuje i odwołuje Dyrektor
Złocienieckiego Ośrodka Kultury. Powołanie komisji przetargowej jest równoznaczne z

wyrażeniem zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne.
3. Członek komisji przetargowej rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone
mu czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą
i doświadczeniem.

§ 4. 1. Odwołanie członka komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
następuje na wniosek przewodniczącego komisji przetargowej, wyłącznie w sytuacji:
1)
naruszenia przez niego obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 5,
2)
w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 2 i 4 oraz
3)
jeżeli z powodu innej przeszkody nie może brać udziału w pracach komisji.
2. Wobec przewodniczącego komisji czynności odwołania – na zasadach, o których mowa w §
6 ust. 6, ze względu na zastrzeżenie przesłanek, o których mowa w ust.1 – oraz powołania
nowego przewodniczącego dokonuje bezpośrednio Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka
Kultury
§ 5. 1. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości
specjalnych, a w Urzędzie nie ma pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, na żądanie
członków komisji wyrażone w formie uchwały przewodniczący komisji występuje do
Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka Kultury z wnioskiem o powołanie biegłego.
2. Przy powoływaniu (zatrudnianiu) biegłych, o których mowa w ust. 1, stosuje się zasady
określone w ustawie. Zawarcie umowy z biegłym jest równoznaczne z jego powołaniem,
a rozwiązanie umowy przed upływem jej obowiązywania oznacza jego odwołanie.
3. Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury, z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1,
może powołać biegłego także z własnej inicjatywy.
4. Do biegłych postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio.
§ 6. 1. Niezwłocznie po:
1) otwarciu ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy albo
2) zatwierdzeniu przez Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka Kultury wykazu wykonawców,
których proponuje się zaprosić do udziału w postępowaniu, jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub negocjacji bez
ogłoszenia
- członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia
okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy. Oświadczenia te włącza się
do dokumentacji postępowania.
2. W przypadku:
1) złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w
art. 17 ust. 1 ustawy,
2) nie złożenia przez niego oświadczenia albo
3) złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, lub
4) wyłączenia się członka komisji, o którym mowa w ust. 4
przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza członka komisji z dalszego udziału
w postępowaniu.
3. Informację o wyłączeniu członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu,
wraz z wnioskiem o jego odwołanie ze składu komisji, przewodniczący komisji przekazuje
Dyrektorowi Złocienieckiego Ośrodka Kultury na drukach, o których mowa w ust. 7 pkt 1
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oraz § 3 ust. 6 pkt 2, który stosownie do wniosku przewodniczącego, w miejsce
wyłączonego i odwołanego członka, może uzupełnić skład o nowego członka komisji.
Członek komisji przetargowej, z zastrzeżeniem ust. 1, jest zobowiązany w każdym czasie
wyłączyć się z udziału w pracach komisji, niezwłocznie po powzięciu wiadomości
o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, o czym informuje przewodniczącego
komisji w formie pisemnej, na druku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2.
Wobec przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio Dyrektor
Złocienieckiego Ośrodka Kultury, powołując nowego przewodniczącego komisji. Przepis § 3
ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Wyłączenie przewodniczącego, o którym mowa w ust. 5, jest równoznaczne z jego
odwołaniem ze składu komisji przetargowej.
Pisemne wnioski w sprawie:
1)wyłączenia członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu,
oraz
2)wyłączenia się członka komisji z udziału w pracach komisji przetargowej,
do Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka Kultury lub przewodniczącego komisji, składają
odpowiednio przewodniczący lub członkowie komisji przetargowej.

§ 7. 1. Wypełnione dokumenty (druki), o których mowa w § 3 ust. 6 oraz § 6 ust. 7 niniejszego
zarządzenia, podlegają włączeniu do dokumentacji postępowania.
2. Zadania członków komisji oraz tryb pracy komisji przetargowej w Urzędzie określa
regulamin, stanowiący załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 1. Do powoływania komisji przetargowych oraz trybu ich pracy w miejskich jednostkach
organizacyjnych stosuje się odpowiednio zasady określone w niniejszym zarządzeniu.
2. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych opracują własne regulaminy działania
komisji przetargowych w oparciu o regulamin, o którym mowa w § 7 ust. 2.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury
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