
 

 

Zarządzenie Nr  11/2021 

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach 

z dnia 30 marca 2021 roku 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej. 

 

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz na podstawie § 12 Zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany 

Regulaminu postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej 

obwiązującego w OSIR w Boguszowie-Gorcach zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W związku z rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 

Modernizacja układu sterowania turystycznej kolei linowej (typ 2 CLF, prod. Doppelmayr – 

Austria) na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego DZIKOWIEC” w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów-

Gorce" (zn. ZP.271.1.21.OSIRBG) powołuję komisję przetargową w składzie: 

1) Roman Maciaszek – Przewodniczący komisji 

2) Marcin Rogowski – Członek komisji 

3) Anna Dybiec – Członek komisji (sekretarz). 

 

§ 2 

1. Do zadań Przewodniczącego komisji należy w szczególności: 

1) dokonanie oceny ofert pod kątem spełniania wymagań dotyczących przedmiotu 

zamówienia, 

2) nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji, 

3) dokonanie merytorycznej oceny ofert. 

2. Do zadań sekretarza należy w szczególności: 

1) dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem 

spełniania wymagań formalnych, 

2) sporządzenie protokołu postępowania, 

3) przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania. 

3. Do zadań członka komisji należy w szczególności: 

1) dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem zdolności technicznej, lub zawodowej, 

zgodnie ze złożonym wykazem usług wykonanych, 

2) dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji 

umowy, gwarancji i płatności, 

3) dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno-

prawnych. 

 

§ 3 

Szczegółowe zadania komisji przetargowej oraz jej tryb określa obowiązujący w OSIR Regulamin 

pracy komisji przetargowej, z uwzględnieniem zmian wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w 



 

 

zakresie składanych oświadczeń o braku okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania, 

na podstawie art. 56 ustawy.    

 

§ 4 

Komika rozpoczyna działalność z dniem powołania, a kończy pracę z dniem podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, które było przedmiotem postępowania, lub z chwilą 

unieważnienia postępowania i dokonania wszystkich wymaganych czynności dla tej decyzji. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Boguszowie-Gorcach 

 

Rafał Wiernicki 


