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Postepowanie ltonltursowe przeprowadza kazdorazowo powolana w tym celu 3 osobowa 
komisja oceniaj qca 

$ 2  
Cztonek Komis-ji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynnoici . kicrujqc si? 
~~ylqcznie  przepisami prawa , posiadanq wiedzq i doswiadczeniem 
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1 . W  pracach ltomisji nie mogq brad udzialu osoby zwiqzane z orercntalni t.j. pozosta$qce 
\v taltim stosunltu prawnym lub fal<tycznynil i e  mo2e to budzic uzasadnione \qtpliwoSci co 
do ich bezstronnoici. 
2.C'zlonkowie komisji skladajq oS\~.iadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia oliolicznosci 
o ktorych mowa w pkt. 1 .  

@ 
3.W przypadku zloienia przez czlonka komis,ji oiwiadczenia o zaistnieniu okolicznosci. 
o litorych mowa w pkt. 1: nie zloienia przez nicgo oswiadczenia albo zlokenia oswiadczenia 
niezgodnego z prawdq, przewodniczqcy Itomisji niezwlocznie wylqcza czlonka komis,ji 
z dalszego udzialu w postqpowaniu. Inf'orniacjq o wylqczeniu cztonka komisji. 
pr~ewodniczqcy ltoniis.ji przekazu-je Wojtowi, ktory 13. miejsce wylqc~onego czlonlta ~iiozc 
powolac nowego. Wobec przeu odniczqcegn liolnisji czynnoic~ \4! lqc~enia dol\onuie 
be/poSrednio Wo.jt. 
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I .Pracami kornisj i kieruje przewodniczacy komisj i .  
3.Do zadan przewodniczqcego nalezy cv szczegolnoici : 
- odebranie oiwiadczeli komisji, 
- \~yznaczenie terniinu posiedzenia konlisji oraz je.j prowadzenie. 
- podzial pracy miqdzy czlonkbw I<omis.ji. 
- nadzorowanie prawidlowego prowadzenia doltulnentac.ii postqpo~ania I\onh~~rso\\ego. 
- i~~for~nowanie Woj ta o problcmach zu-iqzanpch z pracami 1tornis.j i .  
.? .Doltumentacjq postepowania \v konltursie ofert prowadzi sekretarz liomisi i 

Tryb pracy komisji 
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Kornisja w zaltresie przeprowadzenia postqpowania Itonkursowego : 
a. przygotowlje pro-jekt ~ /a runkow postypowania konkurso\\cgo i przedblada 

WejZo~/i do akceptacji. 
b. udi.iela wyjasnicli. 
c. ocenia poprawnosc przlgotowania of'erty zgodnie z uarunkami konkursu ofcrt. 
d. przygotow~~je propozycjq wyboru ofert) zgodnie z warunltami konkursu oSe17. 
e. prowadzi calosd doltumentacji zwiqzane-j z procedurq konkul-sowq w sposob 

zapewniajqcy jej nalezyte zabezpieczenie, 
f. przygotow~~je pr~~jek t  umowy. 
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Oferty zgloszone do konkursu oceniane byda \\ ed'iug cen! brutto \\ Lor~ali~a jednego 


