
Zarządzenie nr 6/2014/2015 r. 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu 

z dnia 22 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny oferty złożonych 

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi edukacyjne obejmujące 

przeprowadzenie stażu oraz zakwaterowania i wyżywienia w Irlandii Północnej 

w ramach projektu „Fachowo - zawodowo” w ramach programu Erasmus+ 

Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność edukacyjna” dla 

uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 

Zgierz, ul. Długa 89/91 

 

Na podstawie  art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zarządza się co 

następuje: 

§ 1 

Powołuję się komisję przetargową w składzie: 

1. Przewodniczący:  Andrzej Szymański 

2. Sekretarz:   Elżbieta Lewandowska – Pakuła 

3. Członek Komisji:  Piotr Matusiak 

§ 2 

Komisja przygotowuje następujące dokumenty zapewniające poprawne 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego tj.: 

a) ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, 

b) specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

c) druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

§ 3 

Do zadań komisji przetargowej będzie należało: 

a) zamieszczenie ogłoszenia o postępowaniu w sposób przewidziany w ustawie, 

b) otwarcie i ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym, 

c) rozpatrywanie ważnych ofert i ocena ich zgodnie z kryteriami przyjętymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

d) wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami rozdz. 4 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
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§ 4 

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania. 

2. Komisja dokona ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu protokołu 

przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu. 

3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą. 

§ 5 

Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub 

biegłych w koniecznych przypadkach. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


