
ZARZĄDZENIE NR27l2022
PREZESA PoLSKIEGo KLUBU wYŚCIcÓw KoNNYCH

z dnia 16 lĺstopada2022 r.

w spľawie w spľawĺe powołania komisji pľzetaľgowej

Na podstawie aľt. 53 ust. lUstawy z đnia 11 wľześnia\}I9 ľ. - Pľawo zamőwieŕl. publicznych
(Dz.U. 202LII29 tj.) - zwaĺĄ dalej ,,ustaw4 P.Z.P.", podejmuję decyĄę o powołaniu ww.
Zarząďzeniem komisji przetargowej do przygotowania i przepľowađzenia postępowania w spľawie
udzielęnia zamówienia publicznego na: ,,Dostawę pojazdu osobowego klasy śľedniej (segment D),
w ramach leasingu opeľacyjnego, na potrzeby Polskiego Klubu Wyścigów Konnych'',
pľowadzonego w tľybie podstawowym na podstawie: aľt. 275 pkt 1 ustawy, nľ ľęf. 112022 -

zwarlęEo dalej,,Postępowaniem''.

$1
Skład ĺ zadania komisjĺ pľzetaľgowej

1. Pľzewodnicząca komĺsji pľzetargowej - Pani Agnieszka Kacpľzyk

Odpowiedzialnaza
1 ) opisanie pľzedmiotu zamőwíeĺia;
2) ustalenie szacunkowej waľtości zamówienia;
3) ptzygotowanie kľýeľiów oceny ofert.
4) opisanie warunków udziału w postępowaniu;
5) odpowiadanie na pýania wykonawcőw oraz komunikacj a przy uŻyciu śľodków komunikacji

elektronicznej
6) przeđłożenie do akceptacji Prezesa PKWK wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub

wyj aśnienia dokumentów wymaganych w po stęp owaniu;
7) badanie i ocenę dokumentacji wymaganej od wykonawcy w postępowaniu;
8) wnioskowanie do Pľezesa PKWK o wykluczenie wykonawcy w przypadkach pľzewiďzianych

ustawą p.Z.p.;
9) ptzygotowanie propozycji pozýywnego rozsttzygnięcia postępowaniabądż wnioskowanie do

Prezesa PKWK o jego unieważnienie;
10)złożeĺie oświadczeń' o któľych mowa w art. 56 ustawy p.z.p.;
ll)wnioskowanie do Prezesa PKWK o powołanie biegłego, jeŻeli dokonanie okľeślonych

czynności związanych z przygotowaniem lub pÍZepľowadzeniem postępowania wymaga
wiadomości specj alnych;

I2)nadzorowanie, aby człottkowie komisji i wszystkie osobowy biorące uđział w postępowaniu
złoŻyły oŚwiadczenia, o których mowa w aľt. 56 ustawy p.Z.p.;

l3)kieĺowanie pľacami komisji i oľganizowanie wszystkich niezbędnych czynności komisji,
zgodnie z niniejszym zatządzenĺem, Regulaminem pľacy komisji przetaľgowej PKWK i
przepisami ustawy w celu przygotow ania ĺ pr zepl ow adzenia po stępowani a;

14)sporząđzenie i ptzekazanie do publikacji nahttps:llezamowienia.gov.pllogłoszeĺ związanych z
,,Postępowaniem''.

2. Członek komisji pľzetaľgowej _ Pani Joanna Kľawcryk

Odpowiedzialnaza;
1) uczestniczęĺie w posiedzeniach i pľacach komisji przetargowej;
Ż) badanie i ocena zŁoŻonĄ przez wykonawcę dokumentacji wymaganej w postępowaniu;
3) złoŻenie oświadczeń, o któľych mowa w aľt' 56 ustawy;
4) czynny uđział w pľacach komisji;
5) rzetelne, bezstronne i obiektywne pľzygotowanie oraz opľacowanie powieľzonych spraw;
6) niezwłoczne infotmowanie pľzewođniczącego komisji o okolicznościach, któľe uniemoŻlíwiają

udział w pľacach komisji.



3. Sekretaľz komisji przetaľgowej - Pani Kinga Rosłon

Sekĺetarz Komisji jest odpowiedzialny za:
1) zapewnienie obsługi administĺacyjnej postępowania oraz jego ruetelne dokumentowanie;
2) złoŻenię oświadczeń, o któľych mowa w ar1. 56 ustawy;
3) dokumentowanie czynności Komisji, w tym spotządzeĺie pľotokołu postępowania wraz z

załącznikami;
4) spotządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
5) udzíał w opľacow)rvvaniu treści wniosków, odpowieđzi i wystąpien związanych z pľowadzonym

postępowaniem;
6) przestrzeganie zasaďy pisemnoŚci w zakľesie określonym ustawy;
7) nađzőr nad dokumentacją pľowadzonego postępowania o udzielenie zasrlőwĺenia,

przechowywanie ofertoraz wszelkich innych dokumentów związanychztympostępowaniem;
8) przygotowanie đokumentacji postępowania' w szczególności w celu: udostępnienia jej

wykonawcom oraz biegłym; pľzekazania właściwym oľganom prowađzącym postępowania
wyj aśniaj ące lub kontrole.

$2
W spľawach nieuregulowanych niniejszym Zarząđzeniem stosuje się Regulamin pľacy komisji
pľzetaľgowej PKWK.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Pľezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
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Krzysztof Kierzek
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