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REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ
Zalqcznik nr 1 do Regulaminu Warunki zawierania umow w celu realizacji projektu ,,Budowa
Biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1,36 MW w Melnie - Elektrocieplownia Kogeneracyjna;

s 1
1. Komisja pzetargowa (zwana dalej Komisjq) rozpoczyna swojq prace z dniem jej powolania i
dziala do zakonczenia postqpowania, chyba, ze uchwala Zazqdu Spolki w sprawie powolania
Komisji stanowi inaczej.
2. Komisja przetargowa jest zespolem pomocniczym Zarzqdu Spolki, powolanym do
pzygotowania i przeprowadzenia postgpowania, bqd2 postgpowar'r o udzielenie zamowienia.
3. Komisjg obowiqzuj4 w szczeg6lnoSci:
1) postanowienia regulaminu: Warunki zawierania umow w celu realizaQi projektu ,,Budowa
Biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1,36 MW w Melnie - Elektrocieplownia Kogeneracyjna;
2) postanowienia niniejszego Regulaminu.

s 2
Pracami Komisji kieruje przewodniczqcy, powolany i odwolany pzez Zazqd Spolki spo6rod
czlonk6w Komisji. Do zadar'r przewodniczEcego nale2y w szczegolnoSci.
1) odbieranie od czlonk6w Komisji i innych osob wykonujqcych czynnoSci w postqpowaniu
oSwiadczeri o zaistnieniu lub braku istnienia ponizej wymienionych okolicznosci
a) ubiegania siq o udzielenie tego zamowienia;
b) pozostajqw zwiqzku mal2enskim lub pokrewienstwa z cztonkami organow zazqdzajqcych lub
nadzorczych Wykonawcow ubiegajqcych siq o udzielenie zamowienia;
c) pozostawania z Wykonawcq w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 2e moze to budzic
uzasadnione wqtpliwo6ci co do bezstronnoSci tych osob;
2) wyznaczenie termin6w posiedzei Komisji oraz ich prowadzenie;
3) podzial miqdzy czlonk6w Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym;
4) nadzorowanie procesu analizy i oceny ofert;
5) nadzorowanie prowadzenia protokolu postqpowania;
6) biezqce informowanieZarzqdu Spotki o postgpie prac Komisji.
s 3
Protokol postgpowania wraz z zalqcznikami prowadzi sekretarz Komisji. Do zadan sekretaza
nalezy w szczegolnoSci:
1) prowadzenie protokolu postqpowania na biezqco od momentu wszczqcia postqpowania;
2) kompletowanie i systematyzowanie dokumentow w toku postgpowania;
3) dokumentowania pzebiegu analizy i oceny ofert;

s 4
Jesli Zazqd powola Bieglego, to bieze udzial w pracach Komisji z gfosem doradczym i udziela
dodatkowych wyjaSnie6.

s 5
1. Komisja dokonuje w postqpowaniu wszelkich czynnoSci, niezbEdnych do prawidlowego
pzeprowadzen ia proced u ry udzie lania zamowi e n ia.
2. Zarzqd Spolki lub upowazniona ptzez Zazqd Spotki osoba, dokonuje akceptacji w
szczegolno6ci nastqpujqcych czynnoSci :
1 ) wykluczenia Wykonawcy z postgpowania;
2) odzucenia oferty bez jej rozpatrywania;
3) wyj aSnienie Wykonawco m treSci specyf ikacj i ;
4) odpowiedzi na pytania Wykonawcow;
5) poprawienie oczywistych omylek w ofertach;
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6) wezwanie Wykonawc6w do uzupelnienia oferty,

7) wezwanie wykonawc6w do przedluzenia terminu zwiqzania ofertE;

8) przesunigcie terminu skladania ofert;

9) informowanie oferentow o wyboze oferty, o zawarciu umowy' o uniewaznieniu;

postgpowania,
1 O) zawieszenie PostqPowania.
s6
1. Otwarcie ofert jest jawne.

2.PzystqpujqcdojawnejczqscipostqpowaniapzewodniczqcyKomisj i :
1) otwiera posiedzenie Komisji w miejscu itermrnie okre$lonym w SIWZ,

2) pzedstawia temat posiedzenia Komisji;

3) stwierdza poprawnosc ogloszenia o pzetargu;

4) oglasza liczbq zlozonych ofert i stwierdzajq ich nienaruszalno$c;

5) sprawdza czy wadia zostaly wniesione, jesli sqwymagane'

s 7
1. pzewodniczqcy Komisji otwiera oferty w kolejno5ci ich wplyniqcia oraz odczytuje nazwq firmy

lub nazwisko Wyionawcy, oraz odczytuje rstotne warunki zlozonych ofert, w tym proponowanq

wysokoSc wynagrodzeniaa sekretaz Komisji odnotowuje te informacje w protokole postqpowanla'

s 8
Po dokonaniu czynno6ci, o ktorych
oglasza zakonczenie czqSci jawnej

mowaw$6-Tpzewodn iczqcyKomis j i zamykapos iedzen ie i
postqPowania.

na czynno6ci podjqte pzez Zamawiaj4cego, przewodniczqcy

wraz ze stanowiskiem Komisj i ,  do rozpatzenia Zazqdowt

s e
l. w czqsci niejawnej mogE wziqc udziai osoby powolane w sklad Komisji, oraz doradcy bqd2

specjal isci zaproszen i za zgodqZarzqdu Spoiki'

2. Niezwlocznie po zapoznaniu siq Komisji z danymi wykonawcow, czlonkowie Komisji jak i

zaproszeni doradcy oraz spec.lalisci sktadajq pisemne oswiadczenie o zaistnieniu lub braku

istnienia okoliczno6ci, o ktorych mowa w $ 2 pkt 1'

s 1 0
1. W toku dokonywania oceny zlo2onych ofed, Komisja mo2e 2qda6 udzielenia ptzez

Wykonawcow wyiasnien i uzupelnierl dotyczqcych treSci zto2onych pzez nich ofert'

2. Komisja ocenia oferty na podstawie przyjqtych kryteriow'

S 11 
'nonrr nfart lrrh wniosku o uniewa2nie Komisja pzekazule

1. Po dokonaniu oceny ofert lub wniosku o uniewaznienie postqpowanta

protokol postgpowa nia wrazz dokumentaciqZazqdowi Spolki, ktory podejmuje decyzjq o:

- wyboze Wykonawcy do negocjacji umowy

lub
- uniewaznieniu PostqPowanla.
2. Ogloszenie wynikow postqpowania o udzielenie zamowienta, nastqpuje po podjqciu pzez

Zarzqd stosown ej u chwalY.

s 1 2
W przypadku wniesienia zastze|eh
komisji pzekazuje tre6c zastzezen
Soolki.
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