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ZARZĄDZENIE NR 115/2011 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 2 września 2011 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Indywidualizacja 

procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Żarów”.  

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z § 19 i § 20 Zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów z dnia 18 

września 2009 roku nr 112/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie 

Miejskim w Żarowie, zarządzam, co następuje:  

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia 

w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Żarów”, ogłoszonego w dniu 26 sierpnia 2011r. w trybie przetargu 

nieograniczonego w składzie:  

1) Przewodniczący Komisji – Katarzyna Janik,  

2) Sekretarz Komisji – Agata Piotrowska,  

3) Członek Komisji – Przemysław Sikora.  

§ 2. 1. Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych 

w Urzędzie Miejskim w Żarowie.  

2. Komisja Przetargowa może powołać biegłych do uczestnictwa w pracach komisji z głosem doradczym 

i udzielania dodatkowych wyjaśnień, a także wydania pisemnej opinii.  

§ 3. Komisja Przetargowa rozpoczyna prace z dniem powołania. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą 
podpisania umowy z wykonawcą lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

§ 4. Oferty należy oceniać wg następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Kierownik zamawiającego może powołać Komisję Przetargową do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 Z uwagi na publiczny charakter środków przekazywanych na realizacje projektów POKL, wszystkie 

wydatki w projektach powinny być ponoszone w sposób przejrzysty i konkurencyjny. W związku z czym, 

przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania na dostawę pomocy dydaktycznych 

i wyposażenia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów” przeprowadzone zostanie w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, tj. w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż w poprzednim przetargu na realizację niniejszego zamówienia 

nie wyłoniono żadnego z Wykonawców, uzasadnionym jest podjęcie niniejszego zarządzenia.  
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