Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13 / 2016
Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty
budowlane pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb
Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc
postojowych – Etap I: Przebudowa z Termomodernizacją budynku użyteczności publicznej” część I
Na podstawie Zarządzenia Nr 88 / 2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 1 kwietnia 2015r. w
sprawie przekazania w administrację Zakładowi Budynków Komunalnych w Czeladzi nieruchomości
oznaczonej nr działki 26/7 arkusz mapy 47 o powierzchni 1 800m² zabudowanej budynkiem byłego
domu kultury, położonego przy ulicy Trznadla 1 w Czeladzi i zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), § 6 Zarządzenia Nr 85 / 2015 Burmistrza
Miasta Czeladź z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy
udzielaniu zamówień Publicznych oraz Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13 / 2015
Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie nadania
regulaminu pracy komisjom przetargowym powoływanym do przeprowadzenia postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego w Zakładzie Budynków Komunalnych w Czeladzi,
Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi
zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Marek Marcinkowski
Stanisław Maciaszek
Kazimierz Marczak
Marek Czechowski
Sergiusz Strączek
Katarzyna Golba

-

przewodniczący
zastępca przewodniczącego
członek komisji
członek komisji
sekretarz
zastępca sekretarza

2. Komisja działa do czasu zakończenia postępowania.
§ 2.
Mając na celu zapewnienie sprawności działania Komisji Przetargowej, indywidualizacji
odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac, powierzam
Komisji Przetargowej dokonanie następujących czynności związanych z przygotowaniem
postępowania oraz czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1. sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 2 – Sergiusz
Strączek,
2. inne czynności w przygotowaniu i przebiegu postępowania:
1) opis przedmiotu zamówienia - Marek Marcinkowski, Stanisław Maciaszek, Marek Czechowski,
Sergiusz Strączek;
2) czynności przy ustalaniu wartości zamówienia – Marek Marcinkowski;
3) opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania oraz
ustalenie wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu –Marek Marcinkowski, Stanisław
Maciaszek, Kazimierz Marczak, Marek Czechowski, Sergiusz Strączek;
4) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert - Marek Marcinkowski, Stanisław Maciaszek,
Sergiusz Strączek;
5) przygotowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia - Marek Marcinkowski, Stanisław Maciaszek, Marek Czechowski, Sergiusz
Strączek;
6) ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu – wszyscy członkowie
Komisji Przetargowej;
7) badanie ofert i ocena ofert – wszyscy członkowie Komisji Przetargowej;
3. prowadzenie protokołu postępowania - Sergiusz Strączek, Katarzyna Golba.

§ 3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:
1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2164 )
2. Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych wprowadzonego
Zarządzeniem Nr 85 / 2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 1 kwietnia 2015r.
3. Regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w Zakładzie Budynków Komunalnych w Czeladzi
wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 13 / 2015 Dyrektora Zakładu Budynków
Komunalnych w Czeladzi z dnia 1 czerwca 2015r.”
§ 4 Komisja sporządzi protokół z postępowania i przedstawi do zatwierdzenia Dyrektorowi Zakładu
§ 5 Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor ZBK
mgr Ewa Kiedrzyn

