Zarządzenie Nr 311/ZP/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budujemy V część parku im. Witkacego przy ul. 11
Listopada – Frąckowskiego w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.
cz. I – Budowa wybiegu dla psów, ściany do graffiti na terenie parku rekreacyjno-sportowego im.
Witkacego w Słupsku przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego;
cz. II – Budowa siłowni zewnętrznej oraz strefy street workout na terenie parku rekreacyjnosportowego im. Witkacego w Słupsku przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994) oraz art. 19 ust. 2 i ust. 3, art. 20 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 21 ust.1-3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na podstawie
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych pn: Budujemy V część parku im. Witkacego przy ul.
11 Listopada – Frąckowskiego w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.
cz. I – Budowa wybiegu dla psów, ściany do graffiti na terenie parku rekreacyjno-sportowego im.
Witkacego w Słupsku przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego;
cz. II – Budowa siłowni zewnętrznej oraz strefy street workout na terenie parku rekreacyjnosportowego im. Witkacego w Słupsku przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego,w składzie:
1)
2)
3)
4)

Andżelika Pieńkowska
Roksana Mikułko-Nadolska
Ewelina Kujawa
Dariusz Filiczkowski

- przewodnicząca komisji;
- sekretarz komisji;
- członek komisji;
- członek komisji;
§ 2.
Wskazanym w § 1. osobom powierzam następujące zakresy czynności:
1) przewodnicząca – m.in. organizowanie prac komisji, wyznaczanie terminów spotkań,
informowanie o przebiegu prac komisji, przedkładanie projektów pism, wniosków w sprawie
wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienia
postępowania;
2) sekretarz – m.in. dokumentowanie czynności komisji, sporządzanie protokołów, udział w
opracowywaniu wniosków, czuwanie nad prawidłowym wypełnieniem dokumentacji postępowania,
dokonywanie prawidłowej archiwizacji;
3) członkowie komisji – udział w przygotowaniu projektu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w szczególności w zakresie ustalenia warunków udziału w postępowaniu dla
wykonawców i kryteriów oceny ofert, przygotowaniu innych dokumentów koniecznych do
przeprowadzenia postępowania, uczestniczenie w posiedzeniach komisji, przygotowywanie
wyjaśnień dotyczących postępowania, badanie i ocena ofert.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącej komisji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENT
Miasta Słupska
Krystyna Danilecka-Wojewódzka

