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doradczym Dyrektora Paluckiego Centrum Zdrowia Sp.
do przeprowadzenia Konkursu ofert na wykonwyanie
Zdrowia Sp. z o.o. w Zninie

L. W sktad Komisji

s2
konkursowej wchodzi co najmniej trzech czlonk6w, w tym przewodn icz4cy i

Sekretarz.
2. Czlonkowie komisji powolywani s4 spo6r6d pracownik6w Paluckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Zninie
3. Pracami Komisji kieruje- jej Przew^odniczqcy. Za czynnoSci administracyjne, wykonywane zgodnie
z procedur4 konkursow4 odpowiada Sekretarz Komisji konkursowej.
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Komisja konkursowa:

LJ opracowuje materialy niezbqdne. do_ przeprowadzenia konkursu (materialy szczeg6lowe
d o kum e nt6w, p ro j e kt o glos ze n1aJ,
2) przeprowadza czynno6ci w postqpowaniu konkursowym: przyjmuje oferty, dokonuje otwarcia
ofert, ich badania i oceny, prowadzi negocjacje z- ofereitami, przygotowuje propozycjq
zaw ier aj4ce wzory

ozstrzy gni q c ia Ko nkurs u,
3J uczestniczy w rozstrzyganiu zloZonych Srodk6w ochrony prawnej w zakresie przewidzianym w
Regulaminie konkursu ofert,
4) dokumentuje przebieg postqpowania,
5J przygotowuje projekty um6w,
6J prowadzi korespondencjq z oferentami.
r
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1'. Czlonek Komisji konkursowej podlega vvyl4czeniu

z udzialu w pracy Komisji, gdy sam jest
oferentem lub oferentem jest:
1J jego malZonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2) osoba zwi4zanaznimz tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostaj4ca wobec niego w stosunku nadrzqdnosci slu2bowej,
4J osoba, kt6rej mal2onek, krewny lub_ powinowaty do drugiego stopnia albo osoba zwi4zana z ni4z
tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wgbec ni,ego w stosunku nadrzqdn.o6ci
slu2bowej
2. Czlonek Komisji zobowi4zany jest do niezwlocznego powiadomienia Dyrektora paluckiego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o, w Zninie i Przewodnicz4cego Komisji o zaistnieniu przeslanki wskazan"ej
w ust. l-.
3. Dyrektor Paluckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Zninie w sytuacji, o kt6rej mowa w ust, 1
dokonuje wyl4czenia czlonka Komisji konkursowej i w sytuacji, gdlrpo wy!4czeniu czlonka, Konrisja
skladala siq z mniejszejliczby czlonk6w ni?trzech,powotuje n'ovi"[o^rrtonka.
ss
KorniSja rozpoczyna dzialalno6i z dniem powolania i koriczyswoje prace w dniu podpisania umovyy z

oferentami.

l'Komisja konkursowa, niezwloczHie po uptysnfq.iu terminu skladania
ofert, na posiedzeniu
dokonuje kolejno nastqpuj4cych czynno6ii:
1J otwiera koperty z ofertami,
2J ustala, kt6re z o.fert-spelniaj4 warunki okre6lone w
Szczeg6towych warunkach konkursu ofert
3) wzywa oferent6w do-zloLenia wyjasnie fi, przyimule wyjainienia
i ogwiadcze nia zgloszone przez
oferent6w, na pi6mie lub do protokolu, ^ "
4) odrzuca oferty - nie odpowiadaj4ce warunkom okre6lonym w Szczeg6lowych warurrkach
konkursu ofert lub zlohone
po wl znaczonymterminie,
5) ogJasza oferentom, kt6re z ofert spelniajq warunki okreslone w szczeg6towych warunrkach
konkursu ofert a kt6re zostaly odrzucone,
6) przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej,
.Komisja konkursowa, w sytuacjach
przewidzianych w niniejszym Reguliminie, moze wezwat
oferenta w celu przeprowadzenia
negocjacji,
7J wybiera naj korzystniej sz4 ofertg,
2'Komisja konkursowa ma prawo poprawienia oczywistych omylek
slownych lub jqzyko wych oraz
poprawienia omylek rachunkowych w obliczeniu ceny.
3'Komisja konkursowa moZe wezwat, na swoje posiedzenie oferenta
w celu przeprowadzenia
czynno6ci wskazanej w ust. L pkt 3.
4'
Sgryitllkonkursowa dziala na posiedzeniach niejawnych, z wyj4tkiem czynno,sci okreslonych w
ust. L pkt. 1,2,i7,kt6re maj4 charikter jawny
S'oferenci, kt6rzy-nie wezm4 udzialu w czynno6ciach jawnych wskazanych
w ust. 3 mog4 uzyska6
informacje o przebiegu tych czynno6ci n" pi6-i".
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Komisja konkursowa przy
_wborze najkorzystniejszel oferty kieruje siq kryteriami
okre6lo nym i w Szczeg6lowych warunkach koni.u.ru Lfu.r
2' W sytuacji sdy cena podana w ofercie przevvyisza cenq, jaka wynika z kalkulacji wlasnych
Udzielaj4cego zam6wienia, w trakcie posiedzlnia Kbmisji xonkursow"j
dopurr.zane sE negocjacje,
co do ustalenia ceny za Swiadczone uslugi. W razie nieuzgodnienia warunk6w
r:ealizacji
Swiadczenia, udzielai4cy zam6wienie nie bqd-zie mial obowiazkri
zairzet, z oferentem umowy.
Negocjacje odbywa6 siq bqd4 w siedzibie tidzielaj4cego zambwienia.
w tym celu zamawiaj4cy
wezwie oferenta, wyznaczaj4c dziefi i godzinq spotkania.
3' Negocjacje o kt6rych mowa w ust, z mog4dotyczy(.takze ilosci zamawianych swiadczef.
1-'

z przebie gu

SA

nkursu Ko mis j a sp orz4dzap rotok6l, kt6 ry p owinien zawierat :
t) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczecia i zakoriczenia konkursu,
2J imiona i nazwiska czlonk6w Komisji konkursowej,
3J wykaz zloilonych ofert,
4) wykaz ofert odpowiadai4cych warunkom okreSlonym w konkursie,
5J wykaz ofert nie odpowiadaj4cych warunkom okreslonym w konkursie wraz z
uzasadnieniem
oraz zlo\onych po terminie,
6J wyjaSnienia i o5wiadczenia oferent6w,
7J informacja o przebiegu negocjacji,
8J wskazanie najkorzystniejszej oferty albo stwierdzenie, 2e Ladnaz ofertnie zostala przyjqta,wraz
z uzasadnieniem,
Ko

9) ewentualne odrqbne stanowisko czlonka Komisji konkursowej,
10]wzmiankq o odczytaniu protokolu,
1 lJpodpis y czlonk6w Komisj i.
Sekretarz

$g

konkursowej, po zatwierdzeniu przez Dyrektora paluckiego Centrum
Zdrowia sp,
z o'o' w f"Tttii
Zninie wyniku postqpowania konkurJowego niezwlocznie zawiadamia
oferentriw
o
zakoitczeniu konkursu poprzez zamieszczenie odpowi"ednich informa.yi-n"
stronie internetowej i
tablicy ogloszeri Udzielaj4cego zam6wienia.
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I'W przypadku wniesienia przezoferenta protestu,

Komisja konkursowa dokonuje rozstrzygnigcia,
w terminie do 7 dni od daty jego wniesienia.
2' Informacje o wniesieniu i rozstrzygnigciu protestu Komisja konkursowa
niezwtocznie zamies;zcza
na Tablicy ogloszef i stronie intern-etowL jzimawiarecego.
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1' W przypadku wniesienia odwolania od rozstrzygniqcia protestu, Komisja konkursowa
przekazuie odwolanie wraz z dokumentacja postqpo*"ni"" t bnku.ro*Llo
Dyrel,rtorowi palucl<iego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Zninie.
2' o ' wniesieniu i tozstrzygniqciu odwolania, Komisja konkursowa informuje zamieszc,zaj4c
informacjq na stronie internetowey i tabticy ogloiz eri.
3'- W przypadku uwzglqdnienia odwolania Komisja kor,rkursowa powtarza
czynnoSci lub konkurs
oferf w zakresie wskazanym w rozstrzygniqciu.

