
ZARZA.DZENIE NR 4/2019
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W SZCZECINKU
z dnia 01.03.2019r.

w sprawie wszczgcia postgpowania w oparciu o zasadg konkurencyjnoSci
oraz powolania czlonk6w Komisji przetargowej

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Na podstawie art. 7 , art. 19 ust. I i2 , art.2l oraz art.40 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia2}}4
r. Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U z 2018 poz. 1986 z p52n. zm.), art.44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . z 2017 r. poz. 207 7)

zarzqdza sig co nastgpuje:

$1

Wszczyna sig postgpowanie - ogloszenie o zam6wieniu w oparciu o zasadg konkurencyjnoSci

i powoluje sig Komisj g przetargow4 skladaj4c4 sig z pracownik6w Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Szczecinku w skladzie:

Pani : Aneta Golgbiowska- Siwicka - Przewodniczqca Komisj i
Pani: Joanna Herrmann - czlonek Komisji
P ani : Magd alena Maztx -B alc eruak - czlonek Ko mi sj i
Pani: El2bieta Duriska - czlonekKomisji
Pani: Patrycja Scirka - sekretarz Komisji

s2

Przedmiotem prac Komisji bgdzie dokonywanie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na

potrzeby zam6wienia pn. ,,Przedmiotem zam6wienia jest zorganizowanie

i przeprowadzenie korepetycji z matematyki i jgzyka angielskiego dla uczestnik6w

projektu pn. ,,Nawigator SamodzielnoScit' realizowanego w ramach projektu pn.

,,Nawigator SamodzielnoSci" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RP2P.07.00.00

W4czenie spotreczne, Dzialanie RP2P.07.06.00 Wsparcie rozwoju uslug spolecznych

Swiadczonych w interesie og6lnym, Priorytet Inwestycyjny 9iv - Utratwianie dostgpu do

przystgpnych cenowo, trwalych oraz wysokiej jakoSci uslug, w tym opieki zdrowotnej i uslug

socjalnych Swiadczonych w interesie og6lnym ukierunkowanego na zwigkszenie dostgpno6ci

uslug spolecznych w szczeg6lnoSci uslug Srodowiskowych, opiekuriczych oraz uslug

wsparcia rodziny i pieczy zastgpczej dla os6b zagrohonych ub6stwem i/lub wykluczeniem

spolecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego na

lata 2014-2020, wsp6lfinansowanego przez Unig Europejsk4 ze Srodk6w Europejskiego

Funduszu Spolecznego.

$3

Komisja rozpoczpa dziatalnofll z dniem powolania wykonuj4c rzetelnie, obiektywnie
i bezstronnie powierzone jej czynnoSci, kieruj4c sig wylqcznie przepisami prawa, wiedzq,

i doSwiadc zeniem, uwzglgdniaj 4c opinie bieglych rzeczoznawc6w.



$4

Na wniosek Przewodnicz1cego oraz po zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki dopuszcza

sig mo21iwo56 zmian i uzupelnieri skladu Komisji o nowe osoby b4d?uczestnictwo w pracach

Komisji os6b, kt6re nie s4 czlonkari Komisji Przetargowej.

$s

Komi sj a zakohczy praca z dniem p o dpi s ania um6w.

$6

Komisja pracuje w oparciu o Regulamin pracy komisji przetargowei w powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Szczecinku stanowi4cym ZaNqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku Nr 312012 z dnia 01.02.2012r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie postgpowari o udzielenie zarn6wieh

publicznych w PCPR.

$7

l.UpowaZnia sig Przewodniczqcego Komisji do zaciqgania opinii ekspert6w w koniecznych

przypadkach.
2.2 postgpowania Komisji zostanie sporz4dzony protok6l.
3.Zobowiqzuje sig czlonk6w Komisji do zachowania tajnoSci prac.

4. Ogloszenie wynik6w zam6wienia nast4pi po ich zatwierdzenhtprzez Kierownika jednostki.

$8

Wykonanie znzqdzenia powierua sig Przewodnicz4cemu Komisj i.

$e

Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniempodjgcia.


