Zał. nr 2 do zarządzenia Nr 999/2008
Burmistrza Krotoszyna z dnia 28.10.2008 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ
I. PODSTAWA PRAWNA :
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwaną dalej „ustawą” wraz z aktami wykonawczymi do tej
Ustawy oraz innymi właściwymi ustawami, rozporządzeniami i zarządzeniami
obowiązującymi w RP.
2. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.
3 . W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się Kodeks Cywilny
i inne przepisy obowiązującego prawa.
II. POWOŁANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ
Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówień publicznych o wartości powyżej 14 tys. EUR z wyłączeniem zamówień
z wolnej ręki.
III. SKŁAD KOMISJI PRZETARGOWEJ.
1. Do przygotowania i udzielenia każdego zamówienia publicznego powołuje się na wniosek Naczelnika Wydziału lub jego Zastępcy merytorycznie odpowiedzialnego
za dane zadanie - doraźną min. trzyosobową Komisję Przetargową.
W uzasadnionych okolicznościach Burmistrz powołuje dodatkowe osoby w skład
Komisji Przetargowej.
Wzór wniosku o powołanie Komisji Przetargowej stanowi zał. Nr 1 do regulaminu.
Członków komisji oraz biegłych/rzeczoznawców powołuje i odwołuje Burmistrz
Krotoszyna, wydając decyzję, której wzór stanowi zał. nr 2 do regulaminu.
W trakcie postępowania – w uzasadnionych okolicznościach - może nastąpić zmiana
składu komisji. Wzór wniosku o zmianę składu komisji stanowi zał. Nr 3
do regulaminu. Wzór decyzji Burmistrza w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia
w/w wniosku stanowi zał. Nr 4 do regulaminu.
2. W skład Komisji Przetargowej wchodzą :
- Naczelnik lub Z-ca Naczelnika Wydziału merytorycznie odpowiedzialny
za realizację zadania ( Przewodniczący komisji),
- pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zadania
(Z-ca Przewodniczącego komisji),
- pracownik Zespołu Zamówień Publicznych (sekretarz komisji).
Dodatkowo w skład komisji wchodzi :
- przy zamówieniach na roboty budowlane – inspektor nadzoru (członek komisji),
- przy zamówieniach, w których wymagane są dokumenty finansowe - pracownik
Wydziału Finansowo-Budżetowego (członek komisji),
- inne osoby w zależności od specyfiki zamówienia.
W pracach komisji – na etapie przygotowywania i przeprowadzania procedury
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
–
uczestniczy w
charakterze
biegłego/rzeczoznawcy radca prawny.
Ponadto, Burmistrz może powołać inne osoby, tj. kierownika jednostki przyszłego
użytkownika obiektu, przedstawiciela jednostki współfinansującej itp.
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IV. TRYB PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ.
1. Komisja Przetargowa podejmuje pracę niezwłocznie po powołaniu na mocy decyzji
Burmistrza.
2. Członkowie komisji oraz powołani biegli/rzeczoznawcy lub inne osoby rzetelnie i
obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami
obowiązującego w tym zakresie prawa i niniejszego regulaminu, a także posiadaną
wiedzą i doświadczeniem.
3. Członkowie komisji uczestniczą we wszystkich posiedzeniach komisji.
4. Odwołanie członka komisji w toku postępowania o zamówienie publiczne może
wystąpić wyłącznie w razie naruszenia przez niego obowiązków, bądź gdy podlega on
wyłączeniu z prac komisji z uwagi na okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy
Prawo zamówień publicznych, jak również w przypadku, gdy ze względu na inne
przeszkody nie może on brać udziału w postępowaniu.
Informację o wyłączeniu Przewodniczący Komisji Przetargowej przekazuje
Burmistrzowi, który w jego miejsce powołuje nowego członka komisji.
Przewodniczącego Komisji Przetargowej wyłącza z postępowania bezpośrednio
Burmistrz.
Wzór wniosku o wyłączenie się członka komisji stanowi zał. Nr 5a do regulaminu.
Wzór wniosku o wyłączenie członka komisji stanowi zał. Nr 5b do regulaminu.
5. Poszczególne posiedzenia komisji wyznacza Przewodniczący komisji.
6. Do zadań komisji przetargowej należy w szczególności :
a/. w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :
1/.opracowanie
projektu
specyfikacji
istotnych
warunków
zamówienia
(a w szczególności określenie warunków wymaganych od Wykonawców, kryteriów
oceny ofert oraz istotnych zapisów w projekcie umowy),
2/. przygotowanie ogłoszeń właściwych dla danego typu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub opracowanie zaproszeń do udziału w postępowaniu,
3/.założenie protokołu postępowania i prowadzenie go zgodnie z przepisami prawa.
b/. w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :
1. przygotowanie i udostępnianie zainteresowanym wykonawcom specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
2. udzielanie ewentualnych wyjaśnień związanych z treścią specyfikacji,
3. prowadzenie negocjacji z wykonawcami, w przypadku, gdy ustawa przewiduje
prowadzenie takich negocjacji,
4. dokonanie jawnego otwarcia ofert, z podaniem nazwy i siedziby wykonawców,
ceny oferty oraz istotnych elementów każdej z ofert,
5. stwierdzenie
poprawności
uwiarygodnień
dokumentów
oferty
(podpisy, pieczątki),
6. ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom (kwalifikowanie
wykonawców) w oparciu o oceny i opinie : inspektora nadzoru, radcy prawnego,
przedstawiciela Wydz. Finansowo-Budżetowego,
7. ocena ofert nie podlegających odrzuceniu wg kryteriów oceny zawartych
w specyfikacji,
8. przygotowanie propozycji komisji w sprawie:
- uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu,
- złożenia wyjaśnień dot. treści złożonych ofert,
- wykluczenia wykonawców w przypadkach przewidzianych ustawą,
- odrzucenia wykonawców w przypadkach przewidzianych ustawą,
- wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania,
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9. prowadzenie protokołu postępowania (zgodność protokółu ze stanem faktycznym
członkowie potwierdzają swoimi własnoręcznymi podpisami),
10. przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów (z przygotowaniem projektu
odpowiedzi na protest),
7. Komisja kończy prace z dniem zawarcia umowy o zamówienie publiczne,
dla udzielenia którego została powołana.
V. ZAKRES UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI
PRZETARGOWEJ ORAZ POWOŁANYCH BIEGŁYCH/RZECZOZNAWCÓW :
1. Zakres uprawnień i odpowiedzialności Przewodniczącego komisji :
a/. kierowanie pracami komisji,
b/. wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
c/. zapewnienie sprawnego wypełniania poszczególnych czynności proceduralnych
i wydawanie z tego tytułu odpowiednich poleceń pozostałym członkom komisji,
d/. ogłoszenie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie –
bezpośrednio przed otwarciem ofert,
e/. odbieranie oświadczeń od członków komisji oraz pozostałych osób wykonujących
czynności w postępowaniu,
f/. dopełnienie obowiązków związanych z ewentualnym wyłączeniem osób wykonujących
czynności w postępowaniu,
g/. informowanie Burmistrza o problemach związanych z pracami komisji w toku
postępowania o udzielenie zamówienia,
h/. zapewnienie terminowego i prawidłowego dokonywania czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
i/. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania i ochrony
wiadomości objętych wyjątkowo tajemnicą,
j/. przedłożenie do zatwierdzenia Burmistrzowi propozycji Komisji Przetargowej
dotyczącej rozstrzygnięcia postępowania.
2. Zakres uprawnień i odpowiedzialności sekretarza komisji :
a/. obsługa techniczno-organizacyjna i sekretarska komisji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
b/. wydawanie lub wysyłanie Wykonawcom specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
c/. przekazywanie wyjaśnień lub informacji o zmianach w SIWZ Wykonawcom,
d/. organizowanie w uzgodnieniu z Przewodniczącym komisji, posiedzeń komisji,
e/. dokumentowanie prac komisji przetargowej w formie protokołu postępowania
zgodnie z wymogami ustawy,
f/. przyjmowanie ofert i innej korespondencji związanej z postępowaniem oraz
kierowanie jej do Przewodniczącego komisji,
g/. czuwanie nad prawidłową realizacją zasady jawności postępowania, a zwłaszcza
udostępniania protokołu wraz z całą dokumentacją zainteresowanym osobom,
h/. czuwanie nad ochroną wiadomości wyjątkowo objętych tajemnicą,
i/. wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa i poleceń
Przewodniczącego komisji.
j/. kompletowanie całości dokumentacji związanej z postępowaniem i odpowiadanie za jej
prawidłowe zabezpieczenie i przechowanie.
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3. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika merytorycznie odpowiedzialnego
za zadanie (Z-cy Przewodniczącego komisji) :
a/. przygotowanie (wspólnie z inspektorem nadzoru – w przypadku robót budowlanych,
a w uzasadnionych przypadkach również z kierownikiem jednostki przyszłego
użytkownika obiektu) wniosku o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia
publicznego na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do Regulaminu Udzielania
Zamówień Publicznych wraz z wymaganymi załącznikami, a w szczególności :
weryfikacja aktualności kosztorysu inwestorskiego, opis przedmiotu zamówienia,
ustalenie warunków technicznych wymaganych od wykonawców,
b/. przygotowanie wspólnie z inspektorem nadzoru, propozycji odpowiedzi na zapytania
Wykonawców dotyczące SIWZ lub protestów na zapisy SIWZ w w/w zakresie,
c/.sprawdzenie i ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, wspólnie
z inspektorem nadzoru (w formie pisemnej opinii),
d/.w sytuacji wymagającej dodatkowych wyjaśnień dokonuje niezbędnych wizji
lokalnych (wspólnie z inspektorem nadzoru i kierownikiem jednostki przyszłego
użytkownika obiektu).
e/. kierowanie pracami komisji podczas nieobecności Przewodniczącego komisji.
4. Zakres uprawnień i odpowiedzialności inspektora nadzoru :
a/. przygotowanie - wspólnie z pracownikiem merytorycznie prowadzącym zadanie wniosku o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego
stanowiącego zał. nr 4 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wraz
z wymaganymi załącznikami. W szczególności : dokonanie weryfikacji kosztorysu
inwestorskiego, dokumentacji projektowej - tj. : projektu budowlanego, projektów
wykonawczych, przedmiaru robót, informacji dot. BIOZ, szczegółowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz ustalanie wymogów technicznych
wymaganych od wykonawców,
b) wspólnie z pracownikiem merytorycznym przygotowanie propozycji odpowiedzi
na zapytania Wykonawców dotyczące SIWZ lub protestów na zapisy SIWZ w w/w
zakresie,
c) dokonanie, przy udziale pracownika merytorycznie prowadzącego zadanie,
sprawdzenia i oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców (w formie
pisemnej opinii),
d) w sytuacji wymagającej dodatkowych wyjaśnień dokonanie niezbędnych wizji
lokalnych.
e) reprezentowanie Zamawiającego w przypadku odwołań i skarg wykonawców.
5. Zakres uprawnień i odpowiedzialności przedstawiciela Wydziału Finansowo Budżetowego :
a/.przygotowanie do wniosku o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia,
warunków ekonomicznych i finansowych wymaganych od Wykonawców oraz rodzaju
dokumentów na ich potwierdzenie,
b/.udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące SIWZ lub protestów
na zapisy SIWZ w w/w zakresie,
c/.dokonanie sprawdzenia i oceny spełniania warunków ekonomicznych i finansowych
wymaganych od Wykonawców (w formie pisemnej opinii),
d/.dokonanie sprawdzenia prawidłowości wniesienia :
- wymaganego wadium,
- zabezpieczenia należytego wykonania robót (przed podpisaniem umowy).
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6. Zakres uprawnień i odpowiedzialności przedstawiciela kierownika jednostki
przyszłego użytkownika obiektu :
a/. przygotowanie w uzasadnionych przypadkach (wspólnie z inspektorem nadzoru oraz
pracownikiem merytorycznie prowadzącym zadanie) wniosku o przeprowadzenie
procedury udzielenia zamówienia publicznego.
b/. sprawdzanie i ocena w uzasadnionych przypadkach (wspólnie z inspektorem nadzoru i
pracownikiem merytorycznie prowadzącym zadanie) spełnienia warunków
wymaganych od Wykonawców.
c/. wykonywanie innych czynności określonych w w/w regulaminie dla inspektora
nadzoru i pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za zadanie.
7. Zakres uprawnień i odpowiedzialności radcy prawnego.
a/. sprawdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektem umowy
pod względem prawnym,
b/. udział w przygotowaniu propozycji odpowiedzi na zapytania wykonawców dot. siwz
lub protestów w w/w zakresie,
c/. wydanie – na wniosek Komisji Przetargowej - pisemnych opinii prawnych
dotyczących złożonych w danym postępowaniu ofert,
d/. akceptacja umowy z wybranym wykonawcą.
VI. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA.
1. Postępowanie o zamówienie publiczne jest jawne.
2. W ramach prac Komisji Przetargowej poufny charakter mają :
- czynności przygotowawcze do czasu nadania im skuteczności prawnej, w drodze
podpisania dla nich odpowiednich dokumentów,
- wiadomości objęte tajemnicą państwową, służbową lub inną na podstawie
właściwych przepisów prawa,
- wiadomości zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, oferty wraz z towarzyszącymi im materiałami do czasu ich otwarcia,
- protokoły z negocjacji sporządzane przy określonych trybach udzielania zamówień,
- inne wiadomości wynikające wyraźnie z przepisów prawa.
VII. DOPUSZCZALNE KONTAKTY KOMISJI Z WYKONAWCAMI.
Dopuszczalne kontakty Komisji Przetargowej z Wykonawcami dotyczą :
1/. udzielania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
2/. uzupełniania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, jeśli ich nie
uzupełnienie skutkowałoby odrzuceniem oferty lub unieważnieniem postępowania,
3/.zawiadomienia wykonawców o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich,
rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą,
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej
oferty, z zastrzeżeniem w/w omyłek.

Zatwierdzam : ....................................
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Zał. nr 1 do regulaminu
pracy komisji przetargowej

WNIOSEK
o zatwierdzenie trybu postępowania i powołanie Komisji Przetargowej
Dotyczy : procedury udzielenia zamówienia publicznego na : ...................................................
.................................................................................. .....................................................................
.......................................................................................................................................................
Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Krotoszyna Nr ..........
z dn. ......................... w sprawie okre ślenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu
zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie
wnoszę o :
1. Zatwierdzenie wyboru trybu udzielenia zamówienia : ..........................................................
Uzasadnienie ( w przypadku zastosowania trybów innych niż podstawowe):
........................................................................................... .......................................................
..............................................................................................................................................
2. Powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
w następującym składzie :
1/. ................................................................ - przewodniczący Komisji Przetargowej,
2/. ................................................................
- z-ca Przewodniczącego Komisji,
3/ ................................................................. - sekretarz Komisji Przetargowej,
4/. ................................................................ - członek Komisji Przetargowej*.
5/. ................................................................ - członek Komisji Przetargowej*.
3. Powołanie w charakterze biegłych (rzeczoznawców) następujących osób :
1/. ................................................................ - ....................... ..........................
2/. ................................................................ - .................................................
3/. ................................................................ - ............................. ....................
4. Informacje dodatkowe :
Wartość zamówienia wynosi .............. zł (netto).
Średni kurs złotego w stosunku do euro : ………. PLN.
(według obowiązującego aktualnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych).
Wartość zamówienia w przeliczeniu na euro wynosi : ............................... EUR.

Krotoszyn, dn. .............................

_________________

* niepotrzebne skreślić

..........................................................................
(podpis Naczelnika merytorycznie
odpowiedzialnego za zadanie lub jego Z-cy)
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Zał. nr 2 do regulaminu
pracy komisji przetargowej

D E C Y Z J A Nr ZP/.../.../…
Burmistrza Krotoszyna
w sprawie wniosku o zatwierdzenie trybu postępowania i powołanie Komisji
Przetargowej

Dotyczy : procedury udzielenia zamówienia publicznego na : ............................................ .......
.......................................................................................................................................................
............................................................................................... ........................................................
postanawiam :
1/. Zatwierdzić propozycję/ odmówić zatwierdzenia propozycji *prowadzenia postępowania
w trybie : ................................................................................ ............................................
2/.

Powołać Komisję Przetargową /odmówić powołania Komisji Przetargowej*
do przeprowadzenia postępowania w następującym składzie:
..........................................
- Przewodniczący Komisji Przetargowej
..........................................
- Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
..........................................
- członek Komisji Przetargowej
..........................................
- członek Komisji Przetargowej
..........................................
- sekretarz Komisji Przetargowej
Powołać w charakterze ekspertów /rzeczoznawców/ :
...........................................
- ....................................................
...........................................
- ....................................................
...........................................
- ....................................................

3/. Uzasadnienie odmowy zatwierdzenia wniosku.
............................................................................................................... ..................................
.................................................................................................................................................

Krotoszyn, dn. .............................

......................................................
(Burmistrz Krotoszyna)

_____________________

* niepotrzebne skreślić
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Zał. nr 3 do regulaminu
pracy komisji przetargowej

WNIOSEK
w sprawie zmian w składzie Komisji Przetargowej

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Krotoszyna Nr ........... z dn. ................
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie
wnoszę o :
I. Odwołanie ze składu Komisji Przetargowej, powołanej decyzją nr ..... z dnia
............................ do przygotowania i przeprowadzenia post ępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na :
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
niżej wymienionych pracowników :
1/................................................................. - ................................................................... .....
imi ę i nazwisko

funkcja pe łniona w komisji

2/................................................................ - ...................... ..................................................
3/................................................................. - ........................................................................
Podstawą wniosku o odwołanie jest :
- wyłączenie dokonane przez przewodniczącego komisji,
- samowyłączenie się członka Komisji,
- ............................................................................................................................................
inny powód

II. Powołanie do składu Komisji Przetargowej w miejsce pracowników, o których mowa w
pkt. 1, niżej wymienionych pracowników :
1/. .............................................................. - ....................................................................... .
imi ę i nazwisko

funkcja w komisji

2/................................................................ - .................................. ......................................
3/. .............................................................. - ........................................................................

Krotoszyn, dn. .............................

..................................................................
(przewodniczący Komisji Przetargowej)
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Zał. nr 4 do regulaminu
pracy komisji przetargowej

D E C Y Z J A Nr ZP/.../.../…
Burmistrza Krotoszyna
w sprawie zatwierdzenia*/odrzucenia* wniosku o zmianę składu Komisji Przetargowej

W związku z wnioskiem o zmianę składu Komisji Przetargowej dot. postępowania :
............................................................................................................ ...........................................
.......................................................................................................................................................
I . Postanawiam :
1/. odwołać/ odmówić odwołania* ze składu komisji oraz
2/. powołać*/odmówić powołania* do składu komisji
pracowników Urzędu wymienionych we wniosku.
Wykonanie niniejszej decyzji powierzam wnioskodawcy.

II . Uzasadnienie odmowy zatwierdzenia wniosku :
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .........

Krotoszyn, dn. .............................

......................................................
(Burmistrz Krotoszyna)

_____________________

* niepotrzebne skreślić
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Zał. nr 5a do regulaminu
pracy komisji przetargowej

Wniosek
o wyłączenie się z udziału w pracach Komisji Przetargowej
Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Krotoszyna Nr ........... z dn. ......................
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, ja niżej podpisany :
......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko członka komisji)

informuję, że :
postanawiam wyłączyć się z udziału w dalszych pracach Komisji Przetargowej
powołanej decyzją Burmistrza Krotoszyna Nr ............ z dn. .............. 200.... r.
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
................................................................................... ....................................................................
Powodem mojego wyłączenia się z udziału w dalszych pracach Komisji jest :
.............................................................................................................. .........................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że ostatnią czynnością komisji Przetargowej, dokonaną z moim
udziałem była czynność :
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................... ................................................

Krotoszyn, dn. .............................
.............................................................
(podpis członka komisji przetargowej)
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Zał. nr 5b do regulaminu
pracy komisji przetargowej

Wniosek
o wyłączenie z udziału w pracach Komisji Przetargowej
Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Krotoszyna Nr ........... z dn. ..........................
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w
Urzędzie Miejskim w Krotoszynie,
wnoszę o wyłączenie :
......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko członka komisji)

z udziału w dalszych pracach Komisji Przetargowej :
powołanej decyzją Burmistrza Krotoszyna Nr ............z dn. .............. 200.... r.
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
.......................................................................................................................................................

Powodem wyłączenia członka komisji z udziału w dalszych pracach Komisji jest :
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .........................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jednocześnie informuję, że ostatnią czynnością Komisji Przetargowej, dokonaną z udziałem
członka komisji .................................... była czynność :
Imię i nazwisko

........................................................................................ ...............................................................
.......................................................................................................................................................

Krotoszyn, dn. .............................
..................................................................
(podpis przewodniczącego Komisji Przetargowej)

