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Z A R Z Ą D Z E N I E N r .5S./2019 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

z dnia 11 października roku 2019 

w sprawie powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
Komisji do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w związku 
z realizacją projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego" RPŁD.09.02.01-10-F009/18-01 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-1X2 „Usługi na rzecz osób 
zagrożonych ubóstwem łub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi 
społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do badania i oceny ofert 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), oraz na podstawie §19 pkt. 11. Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu przyjętego Uchwałą Nr 221/2019 Zarządu 
Powiatu Łowickiego z dnia 19 sierpnia 2019 r., zarządzam, co następuje: 

§1. Powołuję Komisję do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w związku 
z realizacją projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego" RPŁD.09.02.01-10-F009/18-01 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
w ramach Osi Priorytetowej 09-IX Włączenie Społeczne, 02-1X2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem łub wykluczeniem społecznym", Poddziałania 0ł-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz do badania i oceny ofert 

zwaną dalej „Komisją'\ w następującym składzie: 
ł . Iga Nodzak-Krupąi-Prz^ew^ Komisji 
2. Katarzyna Wiankoy/ską- Członek Komisj i 
3. Sławomir Urbański - Członek Komisj i 

§2.1 Komisja działa w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 
i zapisy niniejszego Zarządzenia. 

2. Komisja zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów 
przystępujących do postępowania i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie 
zasad przejrzystości, równości i uczciwej konkurencji, a także dołożenia wszelkich starań w celu 
uniknięcia braku bezstronności i obiektywizmu w wypełnianiu funkcji. 

3. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby, które: 
1) pozostają w jakimkolwiek stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z Wykonawcą, 
2) pozostawały w stosunku pracy łub zlecenia z Wykonawcą 
3) pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. 

4. Komisja może obradować, gdy w jej czynnościach uczestniczą co najmniej trzy osoby z jej składu. 



5. Podczas nieobecności Przewodniczącego Komisji funkcję Przewodniczącego pełni osoba 
wyznaczona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Łowiczu. 

6. Za datę rozpoczęcia prac Komisji uznaje się datę wpływu ofert dotyczących danego postępowania. 

7. Za datę zakończenia prac Komisji uznaje się dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty łub 
dzień unieważnienia postępowania. 

§3. Do zadań Komisji należy: 

1) Zapoznanie się z ofertami, które jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania. 
2) Przedstawienie Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu propozycji 
wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu 
Ofertowym. 

3) Niezwłoczne zawiadomienie oferentów o wyniku postępowania po zatwierdzeniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

4) Komisja ze swoich prac sporządza protokół. 

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji. 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


