ZARZĄDZENIE Nr 89/2020
Wójta Gminy Krasne
z dnia 01.12.2020r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
1. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Krasne w 2021 r.”, a także w sprawie powołania komisji przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego pn:
2. dostawa i montażu sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” dla, SP Zielona,
3. dostawa sprzętu w postaci: zestaw komputerowy szt. 2, monitor interaktywny szt. 1,
niszczarka szt.l
Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ust.l, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 31 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.), § 4 ust. 1, § 8
ust. 2, 3 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Gminie Krasne stanowiącego załącznik
do zarządzenia nr 47/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zasad
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Krasne, ze zmianami, zarządzam, co
następuje:
§

1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Krasne w 2021 r.”., znak postępowania IGD.ZP.271.6.2020, w składzie:
1.
2.
3.
4.

Grzegorz Małkowski - Przewodniczący Komisji Przetargowej,
Dorota Podgórska - sekretarz Komisji Przetargowej,
Łukasz Wojtalewski - Członek Komisji Przetargowej,
Sylweriusz Sztukert - Członek Komisji Przetargowej
§ 2.

Komisja przetargowa zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu pracy komisji przetargowej
stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Gminie Krasne
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 47/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia 27 września 2016
roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Krasne, ze zmianami.
§ 3.

Komisja przetargowa zobowiązana jest do przedstawienia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Krasne
dokumentacji w sprawie powyższego postępowania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krasne w 2021 r.” znak:
IGD.ZP.271.6.2020, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

§

4.

Zarządza się przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego- postępowania o wartości
zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z późn. zm.), pn.
1. dostawa i montażu sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” dla, SP Zielona,
2. dostawa sprzętu w postaci: zestaw komputerowy szt. 2, monitor interaktywny szt. 1,
niszczarka szt.l w celu wyłonienie Wykonawcy, który przestawi najkorzystniejsze (w
rozumieniu zapytania ofertowego) warunki realizacji zamówienia, którego przedmiotem
jest:
§5
Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 4 powołuje się Komisję
Przetargową w składzie:
5.
6.
7.
8.

Grzegorz Małkowski - Przewodniczący Komisji Przetargowej,
Dorota Podgórska - sekretarz Komisji Przetargowej,
Łukasz Wojtalewski - Członek Komisji Przetargowej,
Sylweriusz Sztukert - Członek Komisji Przetargowej.

§6
Komisja przeprowadzi postępowanie, o którym mowa w § 4, zgodnie z Regulaminem pracy
Komisji Przetargowej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§7
Komisja przetargowa, której mowa w § 5, zobowiązana jest do przedstawienia do zatwierdzenia
Wójtowi Gminy Krasne dokumentację w sprawie postępowania w trybie zapytania ofertowego,
którym mowa w § 4 pn.:
1. dostawa i montażu sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” dla, SP Zielona,
2. dostawa sprzętu w postaci: zestaw komputerowy szt. 2, monitor interaktywny szt. 1,
niszczarka szt.l tj. zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
§8

Oprócz obowiązków wymienionych w § 5-7 zadaniem komisji przetargowej, o której mowa w § 5,
jest również:
1) dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa § 4, zgodnie z podpisanymi
umowami oraz sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego,
2) przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym zakupionego sprzętu komputerów
Dyrektorom Szkół Podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Krasne.

§9
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej, o której mowa
odpowiednio w § 1 i 5.
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

