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Zarządzenie Nr 5.2021 

Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski 

z dnia 14 stycznia 2021r. 

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt:  

„Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gminie Międzyrzec Podlaski - kotły 

zasilane paliwem gazowym”  

  

 

Na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 20a i 21 ustawy z dnia  29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.) w związku z art. 90 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku  Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2019.2020 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp” zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski, powołuje się Komisję Przetargową zwaną dalej 

„Komisją” do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z ustawą Pzp, 

celem wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pt.: „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gminie Międzyrzec Podlaski 

- kotły zasilane paliwem gazowym”, znak sprawy IN.271.46.2020.EJ/AD/SN/SS/KB. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w związku  

z realizacją przez Gminę Międzyrzec Podlaski projektu pn.: „Program wsparcia dla 

wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych na terenie Gminy 

Międzyrzec Podlaski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna 

i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora 

mieszkaniowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020. 

  

§ 2 

1. W skład Komisji wchodzą: 

 Arkadiusz Domański – przewodniczący; 

 Edyta Jędruchniewicz – wiceprzewodnicząca; 

 Kinga Biernacka-Protasiuk, Sylwia Nestoruk, Sylwia Sójka, - członkowie Komisji. 

2. Komisja rozpocznie pracę z dniem otwarcia ofert, a zakończy w dniu podpisania umowy 

z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą, z zastrzeżeniem ust. 3. 

 

§ 3 

1. Członkowie Komisji mają obowiązek rzetelnego i obiektywnego wykonywania 

powierzonych im czynności kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą  

i doświadczeniem. 

2. Pracą Komisji kieruje przewodniczący. 
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3. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje 

wiceprzewodniczący.  

4. Do zadań Komisji należy wykonywanie wszelkich czynności zgodnie z ustawą Pzp, 

celem wyboru oferty najkorzystniejszej, a przede wszystkim: 

1) otwarcie ofert; 

2) przygotowanie informacji z otwarcia ofert;  

3) badanie i ocena ofert; 

4) ocena spełniania warunków formalnych i merytorycznych stawianych wykonawcom 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

5) przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji wezwania wykonawców do złożenia 

wyjaśnień odnośnie treści złożonych ofert; 

6) przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji wezwania wykonawcy/ów do złożenia 

dokumentów czy też uzupełnienia złożonych dokumentów; 

7) dokonanie poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych  

w obliczeniu ceny w treści złożonych ofert, zawiadamiając o tym wykonawcę/ów; 

8) przedstawienie Wójtowi Gminy informacji o wykluczeniu wykonawców lub/i 

odrzucenie oferty w przypadkach określonych ustawą Pzp; 

9) przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź 

unieważnienia postępowania; 

10) dokonanie ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku nie podpisania 

umowy przez wykonawcę, którego ofertę wybrano; 

11) przedstawienie Wójtowi Gminy wezwań/ informacji/ zawiadomień dotyczących 

zwrotu / zatrzymania / wypłaty wadium; 

12) dopełnienie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych wymaganych ustawą Pzp 

(m. in.: zamieszczenie informacji z otwarcia ofert na BIP Gminy Międzyrzec Podl.; 

przesyłanie wykonawcy/om wezwań/ informacji/ zawiadomień; zamieszczenie 

zawiadomienia o wyborze oferty na BIP Gminy Międzyrzec Podl.; zamieszczenie 

ogłoszenia o udzielaniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych); 

13) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski  

Krzysztof Adamowicz 

/-/ 

 


