
Zarządzenie Nr 113/2016 
Wójta  Gminy  Sadowne 
z dnia 20.04.2016 roku 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
 
Na podstawie art. 19 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2015 poz. 2164) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

Do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164) powołuje się stałą 
Komisję Przetargową w składzie: 
1. Zbigniew Bocian - przewodniczący komisji 
2. Katarzyna Kalbarczyk - członek komisji  
3. Anna Kowalska - Krasuska - członek komisji – sekretarz komisji 
4. Krzysztof Królikowski - członek komisji 
5. Arkadiusz Wrzosek - członek komisji 
 

§ 2 
Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji określa załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 
 

§3 
Traci moc Zarządzenie Nr 200/09 Wójta  Gminy  Sadowne z dnia 3 listopada 2009 roku w 
sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
 

§ 4 
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Zamawiającego. 
 

§ 5 
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania. 
 
                       

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 
 



                                                                     Załącznik nr 1 
  do Zarządzenia Nr 113/2016 
  Wójta  Gminy  Sadowne 
  z dnia 20.04.2016 roku 

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
 

 
REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 

 
§ 1 

Określa się organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej 
do przeprowadzenia postępowań o udzielnie zamówienia publicznego którego wartość 
przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 2 
Komisja Przetargowa, zwana dalej ,,komisją” ma charakter stały. 
 

§ 3 
Komisja obraduje w składzie co najmniej trzech osób. 
 

§ 4 
Członek komisji jest obowiązany rzetelnie i obiektywnie wykonywać powierzone mu 
czynności, kierują się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 
 

§ 5 
1. Pracami komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez 

kierownika zamawiającego  - Wójta Gminy Sadowne, spośród członków komisji.  
2. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności: 
1) odebranie oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ora poinformowanie Wójta Gminy Sadowne o niezłożeniu przez 
któregokolwiek członka komisji tego oświadczenia; 

2) wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie; 
3) podział pomiędzy członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym; 
4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielnie 

zamówienia publicznego; 
5) informowanie Wójta Gminy Sadowne o problemach związanych z pracami komisji w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji pracami komisji kieruje  

sekretarz komisji. 
4. Dokumentację postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz 

komisji. Sekretarza powołuje Wójt Gminy Sadowne spośród członków komisji. 
5. W przypadku nieobecności sekretarza komisji dokumentację postępowania o udzielnie 

zamówienia publicznego prowadzi członek komisji wyznaczony przez 
przewodniczącego komisji. 

 
§ 6 

Jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia 
publicznego wymaga wiadomości specjalistycznych, komisja wnioskuje do Wójta Gminy 
Sadowne o powołanie biegłego. 

 
 



§ 7 
Komisja w szczególności: 

1. Dokonuje otwarcia ofert. 
2. Dokonuje oceny spełniania warunków stawianych wykonawcom, sprawdza 

poprawność ofert. 
3. Przedstawia Wójtowi Gminy Sadowne propozycje wykluczenia wykonawcy, 

odrzucenia oferty, wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienia postępowania. 
4. Przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania oraz przedstawia wnioski Wójtowi Gminy 

Sadowne. 
 

§ 8 
Wyboru oferty najkorzystniejszej, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, 
unieważnienia postępowania dokonuje Wójt Gminy Sadowne lub osoba upoważniona, 
zatwierdzając propozycje komisji. 
 


