UCHWALA Nr 109/232/2008
ZARZADU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 7 paidziernika 2008r.

w sprawie: organizacji, skladu, trybu pracy oraz obowiqzkbw czlonkbw
komisji przetargowej
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 roku
o samorzqdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z
poin. zm.), art. 19 ust 1 - 3, art. 20 ust 1 , 3 i art. 21 ust 1 - 3 z dnia 29 stycmia
2004 Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz.
1655 z poin. zm.) oraz Uchwaly Nr XVIIIl14912008 Rady Powiatu
Tucholskiego z dnia 19 wrzeinia 2008 roku w sprawie zaciqgniqcia kredytu
komercyjnego w 2008r.

Zarzqd Powiatu Tucholskiego
uchwala, co nastqpuje:
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1. UstaliC organizacjq, sklad, tryb pracy oraz obowiq&i czlonkow komisji
przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postqpowania o
udzielenia zamowienia publicznego na ,,udzielenie kredytu komercyjnego w
wysokoici 1.500.000,00 zlotych (slownie: jeden milion piqCset tysiqcy 001100
zlotych).
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2. PowolaC komisjq przetargowq do przygotowania i przeprowadzenia
postqpowania o udzielenie zamowienia publicmego w skladzie:
1) Tadeusz Zaborowski - przewodniczqcy,
2) Estera Gwizdala - sekretarz,
3) Krzysztof Szulczyk - czlonek
4) Alicja Rosentreter-Zakrzewska - czlonek.

4 3. Do zadan Komisji nalezy m.in.:
1) Sporzqdzenie i przedstawienie do zatwierdzenia:
a) wniosku o wybor trybu udzielenia zamowienia publicmego,
b) dokumentacji opracowywanej zgodnie z wybranym trybem, m. in.
ogloszen, specyfikacji istotnych warunkow zamowienia/niezbqdnych
inforrnacji.
2) Przeprowadzenie postqpowania o udzielenie zamowienia publicmego.
3) Publicme otwarcie ofert i sporzqdzenie odpowiedniej dokumentacji.

4) Dokonanie oceny, czy wykonawcy spelniajq wymagane warunki.
5) Dokonanie oceny ofert i przedstawienie propozycji wyboru oferty
najkorzystniejszej, bqdi wystqpienie o uniewainienie postepowania.
6) Analiza wnoszonych protestow oraz przygotowywanie projektow
odpowiedzi na protesty .

7). Komisja Przetargowa rozpocznie pracq z dniem powolania.
8). Komisja Przetargowa zakonczy prace w dniu podpisania umowy z
wykonawcq, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza lub
uniewainienia postepowania.
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4. Upowainia sie Przewodniczqcego Zarzqdu, a w razie jego nieobecnoki
czlonka zarzqdu do:
1) zatwierdzenia wyboru trybu postqpowania,
2) zatwierdzania dokumentacj i opracowywanej zgodnie z wybranym trybem,
m. in. specyfikacji istotnych warunkow zamowienia/niezb~dnych
inforrnacji, ogloszen,
3) prowadzenia postepowania i zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej
oferty lub uniewainienia postepowania wraz z zatwierdzeniem protokolu
postqpowania,
4) prowadzenia spraw z wniesionych grodkow odwolawczych,
5) zatwierdzania innych wnioskow komisj i przetargowej.

5 5. Wykonanie uchwaly powierza sic Przewodniczqcemu Zarzqdu.
5 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.
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Zarzpd Powiatu
Piotr Mowinski

...

Tadeusz Zaborowski..
Boguslaw Szramka.
Piotr Broszkiewicz.,,,,:
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