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w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie i dostawę
tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.
Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. 1.Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych
oraz odbiór i utylizację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, w składzie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dorota Groszkowska
Jakub Siudziński
Hanna Mancewicz
Mariola Dobko
Iwona Nowacka
Marcin Kozłowski

(K)
(K)
(K)
(K)
(ZP)
(ZP)

- przewodniczący komisji przetargowej,
- zastępca przewodniczącego komisji,
- członek komisji,
- członek komisji,
- sekretarz komisji,
- sekretarz komisji.

2. Obsługę prawną komisji prowadzi: Biuro ds. Obsługi Prawnej.
§ 2. 1. Powierzam członkom komisji dokonywanie czynności faktycznych i prawnych w zakresie
przeprowadzenia postępowania z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. W trakcie prowadzonego postępowania Prezydent rozstrzyga w sprawach:
1) odpowiedzi na odwołanie,
2) wyboru najkorzystniejszej oferty,
3) unieważnienia postępowania,
4) zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
§3.1. Komisja będzie działać zgodnie z regulaminem pracy komisji, stanowiącym załącznik Nr 1 do
regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Olsztyna wprowadzonym zarządzeniem
Nr 16 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 stycznia 2020 r.
2. Członkowie komisji przetargowej podlegają odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.).
§ 4. Zobowiązuję członków komisji do zachowania tajności prac i sporządzonego przez nich protokołu.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zamówień Publicznych.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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