Zarządzenie nr 55/2015
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
z dnia 4 maja 2015 roku
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem będzie dostawa kolumn do wysokosprawnej
chromatografii cieczowej wraz z akcesoriami na potrzeby projektu: „Wykorzystanie
drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania
preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 nr POIG.01.03.01-02-080/12
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami), § 18 ust. 3 pkt. 9 Statutu
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zarządza się co
następuje:
§1
Powołuje się doraźną komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem będzie dostawa kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej wraz z
akcesoriami na potrzeby projektu: „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii,
enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i
agrotechnice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 nr
POIG.01.03.01-02-080/12 w składzie:
Przewodniczący komisji

Marek Szołtysik

odpowiedzialny za prawidłowe
przeprowadzenie postępowania,
zwołuje i przewodniczy komisji

Członek komisji

Barbara Żarowska

Członek komisji

Anna Zambrowicz

Członek komisji

Paweł Korzeniowski

Członek komisji

Mirosław Łukaszuk

Sekretarz komisji

Robert Niedźwiecki

odpowiedzialna za analizę i
ocenę ofert
odpowiedzialna za analizę i
ocenę ofert
odpowiedzialny za analizę i
ocenę ofert
odpowiedzialny za analizę i
ocenę ofert
odpowiedzialny za analizę i
ocenę ofert oraz sporządzenie
dokumentacji z postępowania
przetargowego

§2
1. Komisja przetargowa jest zespołem powołanym do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz
badania i oceny ofert.
2. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia propozycję wykluczenia
wykonawcy, odrzucenia oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli zachodzą przyczyny, o których mowa w
art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
§3
Komisja zobowiązana jest sporządzić protokół z czynności przetargowych i przekazać go bez
zbędnej zwłoki prorektorowi ds. rozwoju uczelni.
§4
Posiedzenia komisji mogą się odbywać w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Roman Kołacz

