Zarządzenie Nr 101/ZP/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 12 lutego 2020 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843) pn: „Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz
z zabudową towarzyszącą – przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych
realizowanych w ramach projektu: „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja
obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) 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 2019 r. poz. 1843)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy Pzp pn: „Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz
z zabudową towarzyszącą – przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych
realizowanych w ramach projektu: „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja
obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”, w składzie:
1) Zbigniew Chudko
- przewodniczący komisji;
2) Michał Komar
- sekretarz komisji;
3) Ewelina Kujawa
- członek komisji;
4) Elżbieta Kozoduj
- członek komisji;
5) Paweł Ploetz
- członek komisji.
§ 2.
Wskazanym w § 1. osobom powierzam następujące zakresy czynności:
1) przewodniczący – m.in. organizowanie prac komisji, wyznaczanie terminów spotkań,
informowanie o przebiegu prac komisji, udział w negocjacjach, przedkładanie projektów pism
i wniosków;
2) sekretarz – m.in. przygotowanie projektu zaproszenia do negocjacji, dokumentowanie czynności
komisji, sporządzanie protokołów, udział w negocjacjach i opracowywaniu wniosków, czuwanie
nad prawidłowym wypełnieniem dokumentacji postępowania, dokonywanie prawidłowej
archiwizacji;
3) członkowie komisji – udział w przygotowaniu projektu zaproszenia do negocjacji,
przygotowaniu innych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania, uczestniczenie
w posiedzeniach komisji, przygotowywanie wyjaśnień dotyczących postępowania, udział
w negocjacjach.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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