Zarządzenie Nr 477/ZP/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 13 kwietnia 2018 roku
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro, pn.: „Chipowanie
psów posiadających właściciela z terenu miasta Słupska”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz obowiązującego w Urzędzie Miejskim Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.
zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w formie zaproszenia do składania ofert pn.: „Chipowanie psów posiadających
właściciela z terenu miasta Słupska”, w składzie:
1) Andżelika Pieńkowska
2) Wojciech Wasiak
3) Anna Schiefelbein

- przewodnicząca komisji;
- sekretarz komisji;
- członek komisji.
§ 2.

Wskazanym w § 1. członkom komisji powierzam następujące zakresy czynności:
1) przewodnicząca – m.in. organizowanie prac komisji, wyznaczanie terminów spotkań,
informowanie o przebiegu prac komisji, przedkładanie projektów pism, wniosków w sprawie
wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienia
postępowania;
2) sekretarz – m.in. dokumentowanie czynności komisji, sporządzanie protokołów, udział
w opracowywaniu wniosków, czuwanie nad prawidłowym wypełnieniem dokumentacji
postępowania, dokonywanie prawidłowej archiwizacji;
3) członkowie komisji – uczestniczenie w posiedzeniach komisji, przygotowywanie propozycji
wyjaśnień dotyczących zaproszenia do składania ofert, badanie i ocena ofert.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącej komisji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie:
Komisja jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz do badania i oceny ofert. Kierownik zamawiającego może także powierzyć
komisji dokonanie innych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności
związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia.

