
zARzĄDzf,NIE Nr 12008
Bunnistrza Kaluśzyna

z dDia 14 saycznia 2008 mku

sJpmsF po$ oła!i4 kornisji prżetargowej do Pr4pros'dfeni! poslępo$ań
uoae|e!'e 7anÓwień pub|ignych w UŹłdzie Miejsfum w }Głuszytri;.

Napodstawi€ art' 19,20
zmÓwień publi.alych 0.r' Dz.U. Z

i 21 ustasy z dnia 29 srycznia 2004 r. pmwo
2007 r' Nr 223' Poz' 1655)ustalasię co

$1

l' Powołuję kom isję-przelaĘoq ą zw6ną da|ej..komisja..do plzepro\^adzenia
PosĘpowan o udfEleĘie zamówień pub|i(a}ch w Lrzęd'i" \aj"j.ki"l."
K3fus4flF z &yląlzeniem 7amóq ien pub|ica}ch rea|iawan}cń w ĘbiĆ an.67gTowaneJ w}zFJ usbw} - anowitria z solnej Ęki jfamówieó pUblicay.h, o
Ktoryo mowa wafl' 4 ' co do krorycb nie slosuie się Ust3w} o lafiówienjach

2. Komisja na polecenie'Burmistrza KałuszyM może pżygotowaś i peprowadzić
po,t$'owmia o udfielen;e 75mó! ień pub|;caycb ńai;wanych; r}bie an' 67
Y11'T99.l* ^."o.;.ń'pub'ica)ch i l\on,k U.sów. o l.1o'ych mosa w an' 4 phó posrłkuJąc s|ę uprsami ww ust.wy'

3. skład komi,ii :
l] P. sBnis'.wa sadoch - prćwodniczący komisji
f) P' \4aria Bugno ?.a p;euoÓicfą;óo komisji
3, P' MaigoEata chrośc icka . sek€tari k;ń isii
4) P. Jolanta cójska - członek komisji
5) P' Ama Abramowska- członek komisii

w praoach komisji no8ąucz€sticzyć ime osobyjedynie w cheakterze biegłych.

4. 78danjm komisji jest pŹeprowadferie posLępowania o ud7ielenie
pub|'czIe8o zgodfue f obowiqzując}m i przepisaml '

5. Pracę lmisji pŹ€targowej reerduje .R€gulMin pEcy komisji pżetareowej,'
stano\łlący z!łącflik do ninjejsrego azĄdzEnia

ó' Komisja noże pracćwać w składzie nie miejszym niż trzy osoby.



?' y*ę]^1lp.:1!].9: uczestn;veol.a w pracach komisji plćwodn;czącego komisji
runxcJę tę petnI f.ca pĘewodnicfącego komisji'

8. sk]ad kom-sji do'prmosad^Ęia kafdego Zosoboa posLępo$"nis o ud7|elenie
7moq.leru a pubJ |caego oueśliBUJmistrz Kafuszyna spośńd osób Ęmienjonychwplć' 3.

9' Dokunentację postępowania o udzie]enie u mówienia publicaego plowadzi

l 0 
^ .lv 

plz)Dadl.u r ie uc7sblk fenia s pmcr} kom isj i seker9.za kom isj; fr!*cję
rc perl osoba wska4na prć? Bumistf7-a Kafusz}na spośrod osb wpielioo1 cńw pkt. 3.

$2

Konisję pPe|srgou ąpov ohję do pŹeprc$ ad7enia poslępowan o udŻe|en ie
uJnowren pubtrcznych w 2008 roku.

$3

ZaęĄd,Ęnie wchodz w ż,yciś z driem podpjsania.



z^l{dikcó ztzdz.Ba
N1 12008 Bmistra K'nĘ'fu

ż dlia 14 s'@ia 2008 rcI'!

REGWAMIN
PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ



I. DDTINTC'E

| ' ] l.koc Jest ńoM v postanowimieh R€gulmmu o :
al -rie'io" nil.t zańrl iejąc.go.. . na]eĄ pŹ7 lo r7m€i B@iva <a]us7yfu Lub osobę

Mala|ącąna pod.llwie UPo@aieoia BLmisD.a xaiuvye LońM onq do

"*ńwaa,i"ia 
poyępó"*i" 

" 
ud/ieIenie 7mós.eria Publicmgo'

ul..i"ńi'ii.. *r-i p'.i...7Ei4 Kmiae P@EĘową pou()rM 7godni. z

oos|fu oMfu imi Usl's] i n'n jejsagÓ Reautam|tr[
. 
' 
;R€u |'bini(. . należ] pr^l ro rc7miec nin.e.94 Recrlldn

;l.i;i'.;j:;;' ;;7.; ;;ieć sp<yfr ̂ J.j; lsbb'ch $ óroll.jv lmówieda Iub i*y

DŹeka7y-ńy w'rofu@d do\mm'' { "tóryr zm.wiaja.y okBla fsfuJ l wa]rro

udzieleia zMówimią
.' "lń ; * 

' ' 
* . .Miec uqatr9 z dnia 2a slyc^ia 2004 r' . PrŹwo /móMei

ńIhILĆ7n!ch(i't' Dz'U' z 2007 r' Nr 223. !oz' ]655)
n.]t zp-.'o"eiv p*. o.,uń'eó l Rąd fmów|eń Publi@)cb.
o 
' 
..wr konlwo.. e^ ptrl b lo7Did orcbę fi7\ Lf!ą o$bę pra{ą J bo Jeonos(ę

" org;nizr)Jn" {e pos"da;*" osoŃwości p'3Mei' kóń Ubiegalięo Jd/f|eru€ /mow|eoa

zloala o.enę 'tb za$ald move u sp|aqe 7ńoqen|a
h' "zo;siaińo... noleĄ p@ |o pMieć (fijle Kol!f}n
i'.l!Dółidń'. na|ea p*z|o ozlnią @ó{ienie pub|icfnś..7y|| mÓwęooplana' .

aqem!ąn.ędry zmałiai&F a uy|otv\ą rlóFi pŹednoleń 9ą Ngl' ooMwy |uo

orcn uuoołlmi'rarej awieoodlesa pPepi$ń U9b$'

''P'ffiiffi tr"#l#:iT,*ffi '#"--:,*łfi *ffiH#',#tiil".ffi.**"
:' i,.' :-"G.d' ą.s"ń."''i 

-ąą 
odDo;ednie e"bso@'e do postępo@i prowadfÓr) ci k

Ębie pŹbgu n.ogmic?o0ego. pr@gu ogfuic/oDeeo. &Óyfua Ó cele ' negoclaclć 7

'J l,,ffi }:T l"ńl',,::.".fi :.*:ff ,li 
^--. 

o.*^ "-. sa z Aboq ejm. 
*ń*v.t' 

'.e.l*;i 
zńawiaja.ego' u l'm n'in' \ł ais.k ooiegu ookme ow. slJaom.a

,' il'lxllliTln,il"Tf fl*;a,,1 1.g"']"'":.,^'...s*ie mdiąp'epiŚy Lsb'y
oru ime pŹepjsy powa Egulujące udze|de Zańowrcr

s i'.ł."'ńt iięii"i.;*'''ią.!!lmjneń nie 7sa]nia(/loŃów Końisji / odpowiedzIa]rEii
2a olerc@danie po9|ępoweia /godae 7 pBpśM| pmw

Il' BoSTANoWEMA oGÓLNE

rII. SKł-AD (oMIsJr

s2
(ielo{nit zmawiającego vsk@j€ PreMdiiczĄc€go KoEiŚji i jej sekftau spośńd człoŃó{

$3

] ' członkani Korusji ńie mogą być osoby' które i
ii"ii.* 

'i. " 
.ia'-t."ii,ńow'dlia *Mcego p'edmio1en poŚęlosfuie

ul 
"orcii"ia 

Jpą,łu 
'''l^'is\in 

w qosLn|a pol.Niqń"F.'! lub po{noqa(M w |[l. 
i..i.i.1ł'u."l.ił' r"up"qnoł&lwa " 

|ń bolae'dÓ d[giego slopÓ "' lub"ą

i*ńi 
'.yn'l" 

pol "poojui."i& opiek] tub klo|eli / wJkon'ucą'ego elępcąpńMym



lub cdonkmi dgmów z'Źądających lub orgmów mdfurcuych wykomw€óY ubiegdących

"iil1i."j'"'jflli11*.fflll;szczęciapoŚĘpołania 
o udfielenie z@ówimiapoesilwaty.:i"J*ŁaJ',Jfi iórłji!'|+'!'ttjillffi 'jfr "aff{i;""'d)'o;oś'ią2 wykofuwcąu takim Ślosu!}u pnqJ

Jfóadruone sapl'soś co do bv. b.omo{i Ą cb Ńb 
ew df}L / ooqępo*miemoą ;:#iłTffi;lt#tr'6ffi:Y;:s.s:

'*1';ffi $ii.'ffi;łlĘil *ti'lntxi"'ru*Tłiil1 i#;*;,J."
' r;lłtnl5"r:'ł ;s:l.;i]ł|il".*"'*łll*-"."..,.Ąth ńoła q !q' l'

' :] l**i*.n*rum3;trJł:1.'#ię".Ytrsł:ffii:f#Ij:" **'"
,, r.",yru:1"ru*"m;:xl:T iliT;9"'a'*i:tv;11"^, - *,' r.^''

.#tii*iliffi TffjT\'ffii'h.{.''.ruł:HHax:ł.i:rH'.'Jr'.
:ffiffi f TH:.T?'Ł"j:'fl':!".i)|,'li""'i.l}Ęi' ""-.,-e! 

Końiqji skJada

'ł*xł*#ryl"*ug$l#;frłasl.''f$ffi #;$::,*łtti:*
mbj$; novego lrwodniczącego Konisji'

czymokiKomsji' F^|. ó' taty dokoMe f udnalm czlońła podrcajs.ego sYl+renir

ńi"n"*.si' Jii" 
,z" 

p...ęp"*ie pow m fo9b. u:ewab|me fasade .e śocu'e 9ę

l.a"".l."nió aoir.*ii. *ito"; c7łone| |of,i.jI e" mie ty'ac^ny / oowodune'oŻe.a

;ś ;;ł;; k;ry. *", ";l' 
f. albo lofenjaoswiŹdvela Ęi*to.ti$o z pBVdą'

iilii^i']i;l..ń""s.I.*iao|ed o@ cłfuoś". fahy.dJ.o nie slb*ią(y.| fu
2,

$5

odwolMie czloŃa Komigj i może nsĘpid jeżeli :

i'l"'m."m.::i.mxł: T:il'"łxi1ffi jffi T",#i*i}**o''*-". " o'"
. Hiffi f.J'ł'',Ji.",łi"""- r1:::1l:l-1".1]':ę1:T#;Jkłi:i:#il ffJ"#:il

z p*pisół pnw& ReEllnin! ore decyf]r PŹsom|cż

Iv' UDZIAŁ BIEGŁYCE I INNYC! osÓB w PRACACE Kolfls



2.

s6

J*ll dolormje ocoJ o|eń |ub fuycb.Ąmościw po9Ępowiu vłfasa wiadomości

sprcja|n'(h. Pdod;jcf.ąc) Koni.ii sk'Jda KielosTłoq ZaruwiaiMgo mobłow)

Miosko poMldie bieglych (ŹeczomwcÓw |'
wnio.e\ Dlw'Ńo " "|,f'*e 

o9bę biegleco o| 
' 

ptrt id}Tmą !4 skość Jego
q]nago&enia M' 

^ 
edlm fimswmia Do uiolk! nÓwiben fos1aÓ Zalącenv PmJeF

l DecPję o ooM|fui! bieglego podeiouJe Kiso4it Za.awia'Ącego'
f' Po;.;tńiu uńo",] lfobovivmia do/Ńhowia @uhości' a]e oŹd pŹysl4!|eaeń oo. 

*i.*ł.:' ,r.i"uai"l 
",'-;ści' 

biegl) "Uada Ó"wiad*n.e o klóDń aoM W s J B' 2'

P;;;;d]..c'zący Konjsji n;doprx-óo *yt<on-ia.z).no*i pŹ* oieglego. q JoĘd'udo

klóleso a 'dri; kódkojwie|' z o\olicaoćci. o Lloo ch mowa w s l LŚ' l
]' Biepiv Dź;' u*ia opinię m pi' mie s kmn'. okeślont w mowie' a Da faprosme

r'ł"!ł.'*."" l.".i-ji u'*e Jdzial u posiedfenj l KombJl z glom do'adcz}m i Jdfiela

dodatko*Tch vyjaśńm'

v.PRAwA I oBowlĄzlo czloNKów KoMISJI

2,

t .

$8

cf]od}owe Końisj i b@4cy pBcoqilmi Zmańa|dcego ur |on jią .u oje obowiŁ}.j
piaae z udziaeil Jprimio Koni.ji w ra]€b obowiarrós sfurboky.b'
óŃ-t'ń 

'^..'i.". 
*t"nr! ńmisjijeŚ moziqenie c'onro{ (onisiI udfia'! w

i,ńa. i.-iśi' i.".to. a^}' naiw/*drj jar loJen no/|iwe po$iadomic
pł" 

"a^.'ą"ió 
r"*i.: i . i*ojej nieobecnoś ' na posjen4niu l' omisj |. podajg. pŹJ cĄTy

.r ó*",i. 
" 

ł,""l. ***.a|lqenia dieobeoości .7lon!a Lońisji B Posied/miu rodejmuie
P?;{ar.c?ąc} Ńmi"ji' Decy49o jpi.wedlIw|en.u nhobeoo(ci PŹeuodn.cfacgo KomEJI
podejnuje Ki@Mik zmaMającego.

$9

I Czlooloq,e Komisjr vqtonuJa poqMoDe in cztmo(ci w dobEj wiMe z /eno\mjem
mjvry^rj slt,!@;:ci' kimją. się *}ląMie p*pigniPEwa s$ojavieda.

,'' Do ooowiv|ów c'o0]..ów Komisiifule4 wsaćgó|noś.i'
a) udzial ł losiedćnjach Końjsji'
ó ńt*ńJ']" ińył 

"ą,-.ói 
z{iąulych f p!&ei Komisji, fgodnie z polece.imi

Pże@dnicf ącego konisji

sto
c/|onkom Koń {| nje sÓ|no ujaM.e i* ch}o|wiek injońa(jiaiaa)c\ ZpŹebiegiemprdc

Konis|l. w t}m q s4*gólnośc i |nfom&ji fwiv4ych z :
a) Lczą z]ożonycb ofed do dlly śkhdma o|e(
bl pmulegiem [aaoia. ocenl i poŃq uia tseśc| 7'oż.Dyc\ .|er



s l l

cz|m| Kofu'inaDraW l obowią*k Uc4dnids" we sfys.kic|. pmc*h Ńońtj.o@ p|aqo

wgĘdu * t4siki.dokumDr} diąfde f precąxońhji'

$12

PŹeq odniczacy K onisj i kimje jej p' f@ ' Do iegr obowią^óL nalę) w srfególnoii '.
d o@brMie oś;ad.feng|oŃow Lomisji' o klolch ńowa u s 3 uŚ' 2' old poinJomÓWje

Klmtika zmawiającego o o|o|i.aoścish. o kóĄ.h ńowa w Ą t us' 3 albo $ 5'
b) ustatdie EminÓw posLedzeń Komisj i'
c] lrqBd7enia dokmiotscJ' po!lępoqd'a o Jd'ehnie zmóńefuŁ
dl ' infomÓlmie z&dw aj ącego Ó prcblemeh eiqeycb z PEcam' Końhj i q blo

bostńoveiil o ndzieloi€ zdósaia'
e) ioń'Miefu c"ymokl w Ń9Ęrowu o ud/ielen|e7mówieia
0 omwŹzenie ookuneorcL. posę]FwMia w.pńwie udfielen|a ldfowimja
#eodnicfacy KoniŚji i śekńa; kozyslają w tJakcie wykon'łmia swoich obowiąztów z

Dońocy olgfu if acyjnej UŹędu Miejstjego'

vt' cziNNoŚcl w TRĄKCID PosTĘPowAMA

$13

obov iązliem Pźeuodiczącego Komś.ije$ |fuie p-o$adćDje m'rępowmia. klore mozliń

rcozalon(rni € t moŻliMe nal|n oF^ T. dopu4/afu}t pŹe7 PPep|s} FŹwd lefu|.

614

Do obowi'&ów Pffiodn.cfą.ego (omjsji wlokl ŃsĘpos&'dDaleb m'.n'
a) apetitig 7eby oMtrie of{ /lo/ory.h pŹef \Ą jkonaumq daŚr4]ilo ł Lst'loryT

b) ó ofeqr mst.v złożone zgodnie z łYńogmi o@ cfy nie doszło do ic]r pEdw.rcŚnego

c) żeby ofeńy złożone po łlaŃanyn rÓm'n'e :
- nie bstdy otwoEonel
. .wvkrańY' któźy zIożyli &li€ ofel'y, rcslali poinfomowi, o bm, że ich ofedy nie

dsratyoffiorei

'.*;łv 
zwósne wvkomwcob bez ohvimia po up}ywi€ 1€mńu na Miesiąie

d) ogło,;de kw;lŁ jaĘzmaMający fmieŹalreneżyó na sllmsowmi€ fdów'enia
be/pore@io p zed or\miM 0L

n * tonwaLe ńr\ cb czyfuości' hóre nje.'Ą m mocy ptrp|sós pBM lub nini.j%r.o
nl""r*i"" 

'**.r.". 
ao rc.peledcJ (omisJl IJbKimMikż 7mańaiaego.

c' oril.ń**i" a" 
"lai"'q 

lo;o.|. ;ĘM|u cyjne. ' eż!'i /rhodfi i'].a pomba. po|eczeń.
- iimóiumoq.lr g"mji u*zp4motr}ch. tl'li'*|.ó* o.' ifuego l o.kaju 

'
a.o*.i.* .t'ł"j*vó p.o wykona$tós ialo wadib o& :nlomo\@e ..j romó'u o
koni@ości dokomi! fwtu wadim wyko@wcom'

$ t5



Po otwNiu ofert Komjsja p@prcwda .ialsre cąnności w toku pośęposmią zgodni€ z

{16

of€rty fłożore po wyznŃńnyn tdEilie skladfuió ofe zM@ Śię ofumlom bez olMefu'a'

st7

ofeny nie podlegające zMó@niu otlvim Śię' sloŹądzając zestałienie tyoh ofeń'

s18

' ' Końisja podej mu|e @yzF /qk]ą wiel$*ą g'o!ós w oŃcnosi co MJmŃej pdos}

czlontów. s ryń w obecmśoi Pldod cząego'
,z' ]er.li 

"a 
oołłai" romi"ii n'e ma kwom po.iedzmje od@a się

i j!^ii"-'iił.'.*..-, 
-DadderóW 

Licfba s|osow. dec)duje 8los h7etrodnrc/rego'

\}II. czvNNoŚcl z*!ĄzĄNE z BADANIEM r ocENĄ oFERT

s19

Kotisia@konJje popdwer oL7ywiŚycb ońyF| pfł"kjch oE ońy|e\ rehLnlovqch $

"ilr,łi' "." 
* i.*l ,loz."l"h o|en. 4wigdańiaJąc o ̂  m Ę4 "lLich wy(omw.Ów

t.ńl"r. 
"Ji 

* p""ęp.**i!' selśuP Koni"|| spoPądr 4sEqienieŃpratr

dotoneych p@z Kmilje w tieścioleń'

s20

W dalsej kol€jności KoniŚja dokonuje oceny ofelt 
'ożonych 

{ t.milie pod wclędćn

ł]!€ł &ia wau'}ów foEElnych'

$21

Ko'ejrym ebpem ptc Konif,ii Jes| oc*d wyp.łritria ptrZ uc/estn*oł Donępo@|a

waruŃós okFŚ|otrycn w blwZ'

922

l ' Końisja może fq ocić "ię 
do L'śx.Eió* pośępowMia / żądeiem f|o7enia Ę.*nlei

odnośnie |Jesi z|ozonych o|en'
2 J;^li;; uu!.ł.'eni;dok-enlow sku*o@oby memiośT po9|ępow'a' 

'. 
żiu*laja.y'*y* wyl'omMów. k|ó|f) wwy1nm7odyĘ temde nje 

'o4l| 
dokm.dlów

ńJei*iicy"i meł'i!n.e "arunl.ls 
U&ialu $ posępołeiu do uapel.jeda D(h

dnkmmtóv w okeśLońyn t€ńlnĆ'

I Po dokomu c/'lNsci' o ttorycb mowa w s |e ',. Kofo.sjamoa [in sueŃqać do

KtmMjl€ fmNialącego M'osK]o :
a) Ękl!@ni. okeśloryct podsiorów f pośępową



b) odŹuc.ni€ okeślonycb ofeń,
.l un'ewienie postęlo|mE
ij iJi].'.iii.'ł. 

" 
l."*l ."* w Ust' l pk a.7m*iey awiadmia 

^inte*oumego
wi;;;;' i;f"'-^r pó",i* u'eŹj *YdTil: |::}ffci'',T,ili*- *n *"
ę ii:l:ujri,'li*ff ffjT'l'1l;j'i.lłl i,l,it" *;'u awierl *adnńje

$24

'j,f i,f "J n'9i:*:Li:i:fr Tffi :::;::ffiffi :i*xlf'f f i--#lI#"'u
i*l*jJ"x'ili";no"'o''"eicm) o in Cf]onlT(ie Komi.,' apoeiq się zoplŃa

2.

3.

2,

, iffffiii!"tr,:"'sr.'*Tffi1tę qląozfu e nalodsta{ie kr'.diów oceny of*!

.i$;iłs##*taiffi F""ł*:lp.::ł:i]nT:*"""t#;**:WfJ3..l
ofeny mjtoŹystdejsrej'

$25

PodD|smy prcto|ó|f pośiedreL! Końi9jiask|a pmpofycję *}bo1 oftń

mikońfu rh*|'iere|i'.onisja doŁofu $'yboro orlry'.

]-;li]iliii:ilłjzi-'*"lą*eo zdMierd'i prcpo'yci9 Komi.i|. PPe*odncacJ xoTisi

i.#ffi#HFŃ;iil';iojetty *yńgairycIr awiaaonięil i ogtoszeń'

$26

Kiqostik z@wiającego stwgda ńev!żność cz}fuoś.i Konisji podjęrych ż Ńnień

i]i.l,'"ii".J" ń..*t" z*'MaJącero. Kotr hja po* /, Wismiorą cMosc'

2,

2.

l

l

2,

3.

vtu. PRoTESTY I oD\łoŁANlA

s2:t

o w[ś|eniu prckŚU t ooqępowi! o Jdzie|enie fsovi..! PńMdnic/Ńv Końisii

infomuie niwlocaie j<iŃw r(a ZmaMalącego' .
irl.'#'i,r"o"'ł*i* r'..*iLa f mawiaiącego' Prpodfu cfacv Kotisii lmJa

,*.i. 
"iJJ."ia 

r"miłi. rr.ry powin'er pr@adr naiŃznjeiJ ltyjdni po deie
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