Zarządzenie Nr 837/SRZP/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 13 października 2020 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni
na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw
Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii – wyposażenie
Nowego Teatru w zakresie usług: I część – wykonanie systemu magazynowego kostiumów
teatralnych, II część - wykonanie logo Nowego Teatru.”
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) 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 z późn. zm.).
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na podstawie
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni
na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw
Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii – wyposażenie
Nowego Teatru w zakresie usług: I część – wykonanie systemu magazynowego kostiumów
teatralnych, II część - wykonanie logo Nowego Teatru, w składzie:
1) Zbigniew Chudko
- przewodniczący komisji;
2) Mariola Spierewka-Spica
- sekretarz komisji;
3) Elżbieta Kozoduj
- członek komisji;
4) Przemysław Sternalski
- członek komisji;
5) Dominik Nowak
- członek komisji.
§ 2.
Wskazanym w § 1. osobom powierzam następujące zakresy czynności:
1) przewodniczący – m.in. organizuje prace komisji, wyznacza terminy posiedzeń. Informuje
o przebiegu prac komisji, przedstawia pisma, wnioski w sprawie wykluczenia wykonawcy,
odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienia postępowania
kierownikowi zamawiającego lub pracownikowi zamawiającego, któremu kierownik
zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności;
2) sekretarz – przygotowuje pisma, wnioski w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia
oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienia postępowania, dokumentuje
czynności komisji, sporządza protokoły, wnioski oraz czuwa nad prawidłowym
wypełnieniem dokumentacji postępowania, dokonuje archiwizacji;
3) członkowie komisji – udział w przygotowaniu projektu treści SIWZ, w szczególności
w zakresie ustalenia warunków udziału w postępowaniu dla wykonawcy
i przygotowaniu innych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania,
uczestniczenie w posiedzeniach komisji, przygotowywanie wyjaśnień dotyczących
postępowania i badania oferty.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ww. ustawy, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową, która może mieć
charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań.
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych komisja
przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz do badania i oceny ofert. Kierownik zamawiającego może także powierzyć
komisji przetargowej dokonanie innych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz
czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia.

