
Załącznik  nr 1  do Zarządzenia  
nr ORP.021.26.2022 r. z dnia 06.05.2022 r.

Regulamin  pracy komisji przetargowej w Miejskim Ośrodku Pomocy  Społecznej 
w Siemianowicach Śląskich

ROZDZIAŁ l
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin  pracy  komisji  przetargowej,  zwany  dalej  „Regulaminem”,  określa  tryb  pracy
komisji  przetargowej powołanej do przygotowywania i  przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją”.

2. Regulamin stosuje się zarówno do komisji powołanych na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej 
dalej „Ustawą”, jak i do komisji powołanych na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy.

3. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Kierowniku Zamawiającego  należy pod tym pojęciem

rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich lub 
osobę  przez niego upoważnioną.

5. Przez  Kierownika  komórki  wnioskującej  MOPS  należy  rozumieć  kierownika  komórki
organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. wnioskującego
o wszczęcie i  przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi, dostawy,
roboty budowlane.

6. Przez progi  unijne  należy rozumieć kwoty wartości  zamówień  określone  w art. 4 i art. 13
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014,
str.  65,  z  późn.  zm.  -  aktualizowane  w  aktach  wykonawczych  Komisji  Europejskiej,
wydawanych odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE, art. 17 ust. 4
dyrektywy 2014/25/UE i art. 68 dyrektywy 2009/81/WE. 

Rozdział II
Przygotowania postępowania

§ 1
W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  pracownik  
Zespołu ds. zamówień publicznych odpowiedzialny za prowadzenie postępowania                 
o  udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje, a następnie przekazuje Kierownikowi 
Zamawiającego do zatwierdzenia w zależności  od wybranego  trybu:  projekt ogłoszenia       
o  zamówieniu  (w  tym  SWZ),  zaproszenia  do  negocjacji,  projekty  innych  dokumentów  
koniecznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz 
z projektem umowy.
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Tryb pracy komisji
§ 2

1. Komisja przetargową powołuje się dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego jeżeli wartość zamówienia [bez podatku od towarów i usług (VAT)] jest równa 
lub przekracza  progi unijne.  

     2.  Komisję przetargową można powołać dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego jeżeli wartość zamówienia publicznego [bez podatku od towarów i usług (VAT)] 
przekracza kwotę 130 000,00 PLN ale jest mniejsza niż progi unijne.

     3.  Członków Komisji  powołuje i odwołuje w trybie  zarządzenia  Kierownik Zamawiającego. 
Wzór  zarządzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Komisja składa się co najmniej z 3 osób, nie więcej niż 5.
4.1.           Komisja składa się z: 

◦ przewodniczącego Komisji;
◦ sekretarza Komisji;
◦ pozostałych członków.

4.2. Każdorazowo do składu Komisji wyznaczany jest pracownik odpowiedzialny za 
prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

      5.   Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania, chyba że co innego postanowiono w
zarządzeniu o jej powołaniu.

      6.   Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji.
      7.   Członkowie  Komisji  dokonują  przyjęcia swoich obowiązków poprzez złożenie oświadczenia,

którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
      8.   Oświadczenie, o którym  mowa  w  punkcie  7, zawiera  także  zobowiązanie  do  zachowania

poufności,  bezstronności,  rzetelności i obiektywizmu w pracach Komisji.
      9.    Oświadczenia  członków  Komisji  stanowią  integralną  część  dokumentacji  postępowania.

§ 3

1. Komisja pracuje kolegialnie.
2. Przewodniczący  Komisji  wyznacza  miejsce  i  termin  jej  posiedzeń,  biorąc  pod  uwagę

uzasadnione wnioski członków Komisji, tak aby umożliwić wypełnianie przez nich innych
obowiązków służbowych.

       3.   Z posiedzenia Komisji zostaje sporządzony protokół, w którym w  szczególności opisuje się:
przebieg  posiedzenia,  wyniki  głosowań,  czynności  dokonane  przez  przewodniczącego/  
sekretarza/członka  Komisji,  zadania  przydzielone  członkom  Komisji  w  zakresie  ich  
obowiązków  przez  przewodniczącego Komisji. Brak  podpisu któregokolwiek   z członków  
Komisji biorących udział w danym posiedzeniu Komisji powinien zostać odnotowany przez 
przewodniczącego  Komisji  w  protokole  z  posiedzenia  Komisji.  Jeżeli  powodem  braku  
podpisu są zastrzeżenia co do zgodności  z  przepisami ustawy,  do protokołu załącza się 
również pisemne zastrzeżenia członka Komisji.

      4.   Komisja  przyjmuje rozstrzygnięcia  w obecności co najmniej połowy jej członków, w drodze
głosowania lub na podstawie sumy albo średniej arytmetycznej indywidualnych ocen.

    5.   W przypadku obecności mniej niż połowy członków Komisji jej przewodniczący odracza  
posiedzenie i wyznacza nowy termin.

      6. Członek Komisji niezgadzający się z przyjętym rozstrzygnięciem Komisji obowiązany jest do
przedstawienia pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska (zdanie odrębne), które 
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             dołącza się  do protokołu posiedzenia.
     7.    Członkowie Komisji, którzy nie brali udziału w posiedzeniu Komisji, potwierdzają pisemnie

zapoznanie się z ustaleniami Komisji. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.
     8.    Członkowie Komisji odpowiadają indywidualnie za wykonywanie czynności określonych w

zakresach  obowiązków,  o  których  mowa w  Rozdziale  III  - §  2,  §  3,  §  4  niniejszego  
Regulaminu.

§ 4

1. Członkowie  Komisji  przed  rozpoczęciem  wykonywania  czynności  związanych  z
przeprowadzeniem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  uprzedzeni  i
pouczeni o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia składają pisemne
oświadczenie o istnieniu albo braku  istnienia okoliczności, o których mowa  w art. 56  w
ust.  3  Ustawy (Załącznik nr 4).

2. Członkowie  Komisji  nie  później  niż  przed  zakończeniem  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  publicznego składają oświadczenie o braku istnienia okoliczności, o których
mowa w art. 56 w ust. 2 Ustawy.  Oświadczenie  o istnieniu okoliczności, o których mowa w
ust. 2 w/w artykułu członkowie Komisji składają niezwłocznie  po powzięciu wiadomości  o
ich istnieniu (Załącznik nr 3).

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust.  2  i  3 Ustawy członek
komisji  podlega  wyłączeniu  z  dokonywanych  czynności  w  związku  z  prowadzeniem
postępowania.

4. W przypadku wystąpienia  okoliczności  wymienionych  w art.  56  ust.  2   Ustawy  w toku
prowadzonego  postępowania,  członek  Komisji  obowiązany  jest do  ponownego  złożenia
oświadczenia i niezwłocznego wyłączenia się z udziału z dokonywanych czynności w związku
z prowadzeniem postępowania,  oraz  powiadomienia o tym na piśmie przewodniczącego
Komisji oraz Kierownika Zamawiającego, a w przypadku wystąpienia okoliczności , o których
mowa  w  art.  56  ust.  2  w  stosunku  do  przewodniczącego  Komisji  –  Kierownika
Zamawiającego. 

5. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjęte przez osobę
podlegającą wyłączeniu powtarza się,  z wyjątkiem otwarcia ofert  oraz innych czynności  
faktycznych niewpływających na wynik postępowania.

      6.   Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez członka Komisji
oświadczenia lub złożenia oświadczenia nieprawdziwego.

§ 5

    1.  Kierownik  Zamawiającego  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek  Komisji  może  powołać  
biegłego do wykonania określonych w toku jej  prac czynności,  jeżeli  do ich wykonania  
wymagane jest posiadanie wiadomości specjalnych.

2. Wniosek  powinien  zawierać  określenie  przedmiotu  opinii,  termin  jej  sporządzenia  oraz
szacowane koszty  wynagrodzenia  biegłego,  a  także  – o ile  jest  to  możliwe –  wskazanie
kandydatury biegłego.

3. Biegli przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie Komisji mogą uczestniczyć w jej
pracach z głosem doradczym.

4. Postanowienia § 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio do biegłych.
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§ 6
 

1. Komisja przeprowadza postępowanie o udzielenie  zamówienia, wykonując w zależności
od trybu postępowania,  w szczególności następujące czynności:  

1) przekazuje ogłoszenie o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych albo przekazuje je
do  opublikowania  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej,  przekazuje  sprostowanie
ogłoszenia, zmiany ogłoszenia, dodatkowe informacje;

2) udostępnia  na  stronie  internetowej  lub  w  miejscu  publicznie  dostępnym  w  siedzibie
Zamawiającego wszystkie dokumenty i informacje wymagane Ustawą do opublikowania w
ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3) przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacje o złożonych wnioskach o
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  ofertach  (w  tym  ofert  dodatkowych,
wstępnych,  ostatecznych),  unieważnieniu postepowania;

4) przygotowuje  propozycje  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków
zamówienia/opisu potrzeb i wymagań;

5) przygotowuje  i  przedkłada Kierownikowi  Zamawiającego projekty  informacji  oraz  innych
dokumentów wymaganych przepisami Ustawy;

6) prowadzi  negocjacje  albo  dialog  z  wykonawcami  w  przypadku,  gdy  Ustawa  przewiduje
przeprowadzenie takich negocjacji albo dialogu;

7) dokonuje otwarcia ofert, wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu;
8) dokonuje badania i oceny ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
9)  bada podmiotowe i przedmiotowe  środki  dowodowe;
10) wzywa  wykonawców  do  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert,  środków

dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń;
11) dokonuje  poprawy  w  ofercie  oczywistych  omyłek  pisarskich,  oczywistych  omyłek

rachunkowych, innych omyłek polegających na niezgodności  treści oferty z dokumentami
zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści  oferty;

12)  wykonuje czynności niezbędne do przeprowadzenia  aukcji elektronicznej;
13)  dokonuje analizy wniesionych środków ochrony prawnej oraz przedstawia Kierownikowi

Zamawiającego  rekomendację  dotyczącą  odpowiedzi  na  odwołanie  albo  odpowiedzi  na
informację o podjętej niezgodnie z przepisami czynności lub zaniechaniu czynności;

14) przedstawia  Kierownikowi  Zamawiającego  propozycje  w  zakresie  wnioskowania  do
wykonawców  o  przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  przedłużenie  okresu  ważności
wadium, a także w zakresie  zatrzymania wadium - w przypadkach określonych Ustawą;

15)  przygotowuje projekt informacji do wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania
ofertą;

16) sprawdza wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
17)  przedstawia  Kierownikowi  Zamawiającego  wyniki   oceny  wniosków  o  dopuszczenie do

udziału  w  postępowaniu,  ofert,  propozycje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  albo
unieważnienia postępowania  o udzielenie zamówienia;

18) zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo
przekazuje je Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

2. Podczas sesji otwarcia ofert Komisja wykonuje w szczególności następujące czynności:

1) udostępnia  (najpóźniej przed otwarciem ofert)  na stronie BIP Zamawiającego  kwotę, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
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2) sprawdza, czy oferty nie zostały uszkodzone lub otwarte;
3) sprawdza termin złożenia ofert (datę i godzinę);
4) otwiera oferty, które zostały złożone w terminie;
5) udostępnia na stronie BIP Zamawiającego:  nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub

miejsca prowadzonej działalności albo miejsca zamieszkania wykonawców,  których oferty
zostały otwarte, a także informacje  o cenach lub kosztach zawartych w ofertach;

     3.  Członkowie Komisji dokonują indywidualnej oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia, po szczegółowym zapoznaniu się z  
ofertami oraz opiniami biegłych (jeżeli byli powołani).

   4.  Komisja kieruje do Kierownika Zamawiającego celem zatwierdzenia protokół zawierający  
stosowną propozycję dotyczącą: wykluczenia określonych Wykonawców z postępowania,  
odrzucenia  określonych  ofert,  unieważnienia  postępowania,  oceny  ofert,  wyboru  
najkorzystniejszej oferty.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków komisji

§ 1

    Biorąc udział w pracach komisji członkowie Komisji mają prawo w szczególności do:
1) dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pracą w Komisji;
2) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach Komisji;
3) zgłaszania przewodniczącemu Komisji w każdym czasie uwag i problemów dotyczących 

funkcjonowania Komisji;
4) wnioskowania o powołanie biegłego.

§ 2

      1. Do obowiązków członka Komisji należy w szczególności:
1) uczestniczenie w posiedzeniach i pracach Komisji;
2) przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji  warunków 

zamówienia; 
3) badanie i ocena ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56  ust. 2 i  3  ustawy oraz 

oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale II - § 2 punkt  7  Regulaminu.
      2.  Do obowiązków członka Komisji, nie będącego przewodniczącym ani sekretarzem Komisji,   

należy w szczególności:
          1)  wykonywanie czynności powierzonych im zgodnie z  zapisami § 6 ust. 1 i 2  Rozdziału II    

   niniejszego Regulaminu, w tym zadań wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji - z 
   uwzględnieniem  wiedzy i   doświadczenia  członka  Komisji  a także wykonanych przez 
    członka Komisji czynności    związanych z przygotowaniem postępowania;

            2)  niezwłoczne informowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach, które      
     uniemożliwiają udział w pracach Komisji.  

§ 3

      1.     Do obowiązków przewodniczącego Komisji, poza obowiązkami wskazanymi w Rozdziale  III  
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-   § 2 ust. 1   Regulaminu, należy w szczególności:
          1)   organizowanie prac Komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń oraz zapewnienie 

   sprawnego przebiegu wykonywanych zadań wynikających z niniejszego regulaminu;
           2)   odebranie od członków Komisji pisemnych oświadczeń w zakresie określonym w art. 56  

      ust. 2 i  3 ustawy oraz oświadczeń, o których mowa w Rozdziale II - § 2 punkt 7 
      Regulaminu i włączenie   wskazanych oświadczeń do dokumentacji postępowania;
3) wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego o odwołanie członka Komisji,  który nie

złożył oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust.   2 i
3 ustawy albo złożył oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których   mowa w art. 56
ust.  2  i  3 Ustawy  albo  złożył  nieprawdziwe  oświadczenie  o  braku     zaistnienia
okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3  Ustawy, a także o  odwołanie członka
komisji z innych uzasadnionych powodów;

4) w razie potrzeby wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego o zawieszenie działania
Komisji do czasu wyłączenia członka Komisji lub do czasu wyjaśnienia sprawy;

5) podział prac przydzielanych członkom Komisji;
6) informowanie Kierownika Zamawiającego o przebiegu prac Komisji, w tym o istotnych

problemach związanych z pracami Komisji;
7) przedkładanie  Kierownikowi  Zamawiającego  projektów  pism,  w  szczególności  w

sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz  unieważnienia postępowania;

8) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez sekretarza Komisji;
   2.  Przewodniczący Komisji odpowiada za dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania,

przechowywanie  ofert i  wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem; 
    3.    Przewodniczący Komisji przygotowuje dokumentację postępowania w celu:
              a) udostępnienia jej wykonawcom oraz biegłym;
              b) przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania wyjaśniające lub kontrole;
              c) dokonania jej archiwizacji;
                 oraz  nadzoruje dostęp zainteresowanych wykonawców do dokumentacji   postępowania.
  4.   Przewodniczący  Komisji  odpowiedzialny  jest  za  terminowe  opracowanie  i  przekazanie   

odpowiednich  dokumentów  Kierownikowi  Zamawiającego,  wykonawcom,  Urzędowi  
Publikacji  Unii  Europejskiej,  Prezesowi  Urzędu   Zamówień  Publicznych,  a  także  za  
zamieszczenie ich w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie BIP  Zamawiającego.

    5.    Przewodniczący reprezentuje Komisję wobec osób trzecich.
    6.    W czasie nieobecności przewodniczącego Komisji czynności przewodniczącego wykonuje 

sekretarz Komisji.  

§ 4
1. Do obowiązków sekretarza Komisji należy w szczególności:

1) dokumentowanie czynności Komisji, w tym sporządzenie protokołu postępowania wraz
z załącznikami;

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
3) udział  w  opracowywaniu  treści  wniosków,  odpowiedzi  i  wystąpień  związanych  z

prowadzonym postępowaniem;
4) przestrzeganie zasady pisemności w zakresie określonym Ustawą;
5) czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji postępowania przez członków

Komisji.
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§ 5
Członkowie  Komisji  odpowiadają  indywidualnie  za  wykonywanie  czynności  określonych  w
zakresach obowiązków, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz Ustawie i wydanych na jej
podstawie przepisach wykonawczych.
Poszczególne czynności Komisja wykonuje w takim zakresie, w jakim Zamawiający jest obowiązany
je wykonać  z uwagi  na wartość  zamówienia.

§ 6

Komunikacja  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pomiędzy  Komisją  a
wykonawcą  z  uwzględnieniem  wyjątków  w  ustawie  przewidzianych  odbywa  się   przy  użyciu
środków  komunikacji  elektronicznej.  Sposób  komunikacji  został  określony  w  odrębnym
Regulaminie  komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami.

Rozdział IV
Zakończenie prac komisji

1. Przewodniczący Komisji przekazuje Kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia pisemny
protokół postępowania, o którym mowa w ar. 71 ust. 1  Ustawy wraz z załącznikami.

2. Komisja  kończy  działanie  z  chwilą  wykonania  ostatniej  czynności  w  postępowaniu  o
udzielenie  zamówienia  publicznego,  co  stanowi  podstawę  do  zatwierdzenia  protokołu
postępowania przez Kierownika Zamawiającego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
pracy komisji przetargowej

WZÓR

                                       ZARZĄDZENIE NR........................................ Z DNIA .............................R.

DYREKTORA  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie.................................................., którego przedmiotem jest .......................................................

Działając  na  podstawie  art.  53  ust.2,  55  ust.1  ustawy  z  dnia  11  września  2020  r.   -  Prawo zamówień

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1129  ze  zm.),  §  8  Statutu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w Siemianowicach Śląskich

zarządzam co następuje:

1. Powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

a) ......................................................................................- przewodniczący Komisji

b) ......................................................................................- sekretarz Komisji

c) ......................................................................................- członek Komisji

d) …..

2. Do obsługi prawnej ww zamówienia wyznaczam ................................................................

3. Szczegółowy tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji określa Regulamin Pracy

Komisji Przetargowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

…...................................................
   podpis Kierownika Zamawiającego
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
pracy komisji przetargowej

WZÓR

OŚWIADCZENIE

O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW CZŁONKA /SEKRETARZA / PRZEWODNICZĄCEGO **

KOMISJI PRZETARGOWEJ

Imię: ………………………………………………………………

Nazwisko: ………………………………………………………

1. Oświadczam,  że   przyjmuję  obowiązki  członka/  sekretarza/  przewodniczącego  **  Komisji

Przetargowej  w  postępowaniu  o  udzielanie  zamówienia  publicznego,  określonego  w

Zarządzeniu  nr  ...................  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w

Siemianowicach Śląskich z dnia ..........................r.

2. Oświadczam,  że  zobowiązuję  się  do  zachowania  poufności,  bezstronności,  rzetelności  i

obiektywizmu w pracach Komisji.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej w Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich i przyjmuję go bez zastrzeżeń do stosowania.

Miejscowość: ………………………………………………….

Data złożenia oświadczenia: …………………………………………………

Podpis składającego oświadczenie: …………………………………………….

** niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
pracy komisji przetargowej

WZÓR

OŚWIADCZENIE

Znak sprawy:  …......................................... 

Kierownika Zamawiającego 1)

Przewodniczącego Komisji przetargowej 1)

Sekretarza Komisji przetargowej 1)

Członka  Komisji  przetargowej 1)

Biegłego 1)

Imię: ………………………………………………………………

Nazwisko: ………………………………………………………

 I.
Uprzedzona (-y) o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, niniejszym oświadczam,
że: 

1) nie ubiegam się o udzielenie  zamówienia;
2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, nie jestem związany  z tytułu
przysposobienia,  opieki  lub  kurateli  i  nie   pozostaję  we  wspólnym  pożyciu  z  wykonawcą,  jego
zastępcą  prawnym,  członkami  organów  zarządzających,  organów  nadzorczych  wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) w okresie  3  lat  przed  wszczęciem  postępowania  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  nie
pozostawałam (-em)  w stosunku  pracy  lub  zlecenia  z  wykonawcą,  nie  otrzymywałam  (-em)  od
wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu, nie byłam (-em) członkiem organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia;

4) nie pozostaję z  wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona
wątpliwość co do mojej bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie
niniejszego  zamówienia  z  uwagi  na  posiadanie  bezpośredniego  lub  pośredniego  interesu
finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.

Siemianowice Śląskie, dnia  ................................                                      ..................................................              
         

                                               (podpis) 
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 II.*                                                                                                                                                                       
W  związku  z  zaistnieniem  okoliczności,  o  której  mowa  powyżej  w  pkt  ..............  2),  podlegam

wyłączeniu z niniejszego postępowania.

                                                                                                   
Siemianowice Śląskie, dnia ……..........…. r.                                         .....................................................................

(podpis)

1)   zaznacz właściwe;
*  uzupełnić  jeśli dotyczy 
2)  wymień numer (-y) punktów powyżej, jeśli dotyczy.
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                                                                                                                                            Załącznik n 4  do Regulaminu
pracy komisji przetargowej

WZÓR

OŚWIADCZENIE

Znak sprawy:  …......................................... 

Kierownika Zamawiającego 1)

Przewodniczącego Komisji przetargowej 1)

Sekretarza Komisji przetargowej 1)

Członka  Komisji  przetargowej 1)

Biegłego 1)

Imię: ………………………………………………………………

Nazwisko: ………………………………………………………

Uprzedzona (-y) o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, niniejszym oświadczam,
że:  nie zostałam (-em) prawomocnie skazana (-y) za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia:

1) o którym mowa w art. 228- 230a,  art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art.297, 
art. 303 lub 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1950);

2) przeciwko wiarygodności  dokumentów, o którym mowa w rozdziale  XXXIV Kodeksu karnego lub
przeciwko mieniu,  o którym mowa w rozdziale  XXXV Kodeksu karnego,  lub przeciwko obrotowi
gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, o którym mowa w rozdziale
XXXVI Kodeksu karnego,

3) na podstawie art. 46, art. 47,48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz art. 54 ust. 1–4 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych. .

 

Siemianowice Śląskie, dnia ……..........…. r.                                         .....................................................................
(podpis)
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Załącznik  do oświadczeń stanowiących załaczniki
 nr 3  i 4  Regulaminu  pracy komisji przetargowej

Art. 233 kodeksu karnego  

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę lub  zataja  prawdę,  podlega  karze  pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§  1a. Jeżeli  sprawca  czynu  określonego  w  §  1  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę  z  obawy  przed
odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień,
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

§ 3.  Nie  podlega karze  za  czyn określony w §  1a,  kto  składa fałszywe zeznanie,  nie  wiedząc  o prawie
odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie
mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do
lat 10. 

§  4a. Jeżeli  sprawca  czynu  określonego w §  4  działa  nieumyślnie,  narażając  na istotną  szkodę  interes
publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na
rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie,  opinię,  ekspertyzę lub tłumaczenie,  zanim nastąpi,
chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

§ 6.  Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli
przepis* ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. (*
art. 56 ust. 4 ustawy Prawo  zamówień publicznych).

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Równocześnię  informuję,  że  przed  odebraniem   oświadczeń,  stanowiących   załącznik   nr  3  i  4   do
Regulaminu kierownik zamawiającego/ osoba,  której powierzył  czynności  w postępowaniu  uprzedziła
mnie o odpowiedzialności  karnej  za złożenie fałszywego oświadczenia.

              .............................................................................       
                                                                                               (data i podpis osoby składającej oświadczenie)
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