REGUTAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEI

s1
doradczym Dyrektora patuckiego Centrum Zdrowia Sp.
do przeprowadzenia Konkursu ofert na wvkonvwanie
Zdrowia Sp. z o.o. w Zninie

s2

1" W sklad Komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech czlonk6w, w tym przewodn icz4cy i

Sekretarz.
2' Czlonkowie komisji powolywani sq spo5r6d pracownik6w Paluckiego Centrum Zdrowia Sp, z o.o.
w Zninie
3' Pracami Komisji kieruje jej Przew^o dnicz4cy. Za czynno5ci administracyjne, wykonywane zgodnie
z procedurE konkursow4 odpowiada Sekretai/ Komisji konkursowej.

s3

Komisja konkursowa:

1J opracowuje materialy niezbgdne. do_ przeprowadzenia konkursu (materialy szczegblowe

zawieraj4ce wzory do kument6w, p ro j ekt o glo s z e ni a),
2) przeprowadza czynno6ci w postqpowaniu konkursowym: przyjmuje oferty, dokonuje otwarcia
ofert, ich badania i oceny, prowadzi negocjacje z- oreienlami, przygotowuje propozycjg
r ozstrzy gni q cia Ko nkurs u,
3l uczestniczy w rozstrzyganiu zlo|onych Srodk6w ochrony prawnej w zakresie przewidzianym w
Regulaminie konkursu ofert,
4) dokumentuje przebieg postqpowania,
5) przygotowuje projekty um6w,
6J prowadzi korespondencjq z oferentami.

$4
Czlonek Komisji konkursowej podlega wyl4czeniu z udzialu w pracy Komisji, gdy sam jest
oferentem lub oferentem jest:
1] jego malzonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2] osoba zwi4zanaznim z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3J osoba pozostaj4ca wobec niego w stosunku nadrzqdnosci slu2bowej,
4J osoba, kt6rej malzonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba zwi4zanazni4z
tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec ni"go w stosunku nidrzgdno6ci

1'

sluzbowej.

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

wust,1.

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, gdy-po wyl4czeniu czlonka, Komisja
s kladala s i q z mniej szej liczby czlo nk6w ni| trze ch, p owoluj e nowe go
izlo nka.

ss
Komisja rozpoczyna dzialalno56 z dniem powolania i koriczy swoje prace w dniu podpisania umowy z
oferentami.

l'Komisja konkursowa, niezwloczli
lg uprysnfq.iu terminu skladania ofert, na posiedzeniu
dokonuje kolejno nastgpuj4cych czynnoSci:
1) otwiera koperty z ofertami,
2] ustala, kt6re z o.fert-spelniajE warunki okreslone w
szczeg6lowych warunkach konkursu ofert
3) wzywa oferent6w do zloieniawyjasnieri, p.ry;.nui.
' ^ u'
'' wyja-snienia i oswiaa czeniazgloszone przez
oferent6w, na pi6mie lub do protokolu
,
4) odrzuca oferty . nie odpowiadaj4ce warunkom okreSlonym w
szczegblowych warunkach
konkursu ofert lub zroilone po wyznaczonymterminie,
5) oglasza oferentom, kt6re z ofert spelniaj4 warunki okreslone
w szczeg6lowych warunkach
konkursu ofert a kt6re zostaly odrzucone,
6) przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej,
_Komisja konkursowa, w sytuacjach
przewidzianych w niniejszym RegulaminiL,
wezwat oferenta w celu przeprowadzenia
negocjacji,

^ozi

wybiera najkorzystniejsz4 ofertg.
2'Komisja konkursowa ma prawo poprawienia oczywistych
omyrek slownych lub jqzyko wych oraz
poprawienia omylek rachunkowych w obliczeniu
ceny,
3'Komisja konkursowa moae wezwa(. na swoje posiedzenie
oferenta w celu przeprowadzenia
czynno6ci wskazanej w ust. 1 pkt 3.
4' Komisja konkursowa dziala na posiedzeniach niejawnych,
z wyj4tkiem czynnosci okre6lonych w
'
ust, 1pkt. 1,2,i7,kt6re maj4 charikter jawny.
S'oferenci, kt6rzy nie wezm4 udzialu w czynnosciach jawnych
wskazanych w ust. 3 mog4 uzyska6
informacje o przebiegu tych czynnoSci n" pi6-i".
7J

s7
1' Komisja konkursowa przy wyborze najkorzystniejszej oferty
kieruje siq kryteriami
okre6lonymiw szczeg6rowych warunkach t onftu.ru or".,
2' w sytuacji gdy cena podana w ofercie przewyiszu
jaka wynika z kalkulacji wlasnych
99nqt
udzielai4cego zam6wienia, w trakcie posiedzenia Ktmisji.xonku.so*"j
dopu, zczanes4 negocjacje,
co do ustalenia ceny za Swiadczone uslugi. w raaie nieuzgodnienia
warunk6w r-ealizacji
Swiadczenia, udzielai4cy zam6wienie nie bqd"zie mial
obowiqzk; ziwrze(, z oferentem umowy.
Negocjacje odbywa6 siq bgdE w siedzibie tidzielaj4cego
zambwienia. w tym celu zamawiaj4cy
wezwie oferenta,

3'

wyznaczaj4c dzierti godzinq spottania.
Negocjacje o kt6rych mowa w ust. z mog4-dotyczyt
takze ilosci zamawianych swiadczeri.

$e
z przebiegu Konkursu Komisj a sp orz4dzap roiok6l, kt6ry powinien
1] oznaczenie miejsca i czasu rozpoczecra i zakofczenia konkursu, zawiera(:
2J imiona i nazwiska czlonk6w Komisji konkursowej,
3) wykaz zlo|onych ofert,
4) wykaz ofert odpowiadai4cych warunkom okreslonym w konkursie,
5) wykaz ofert nie odpowiadaj4cych warunkom okre6lonym w konkursie wraz
z uzasadnieniem
oraz zloLonych po terminie,
6J wyja6nienia i o6wiadczenia oferent6w,
7] informacja o przebiegu negocjacji,
BJ wskazanie najkorzystniejszej oferty albo stwierdzenie, ie iadna
z ofertnie zostala przyjgta, wraz

z uzasadnieniem,

9J ewentualne odrqbne stanowisko czlonka Komisji konkursowej,

l0Jwzmiankq o odczytaniu protokolu,
podpisy czlonk6w Komisji.

1 1J

$g

sekretarz

konkursowej, po zatwierdzeniuprzezDyrektora paluckiego centrum Zdrowia
Sp.
z o'o' w f"Tttii
Zninie wyniku postqpowania konkursowego niezwlocznLe zawiadamia oferent6w
o
zako{czeniu konkursu poprzez zamieszczenie odpowi-ednich informacji na stronie internetowej
i
tablicy ogloszeri UdzielajEc ego zam6wienia.

l'W
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przypadku wniesienia przez oferenta protestu, Komisja konkursowa dokonuje
rozstrzygniqcia,
w terminie do 7 dni od daty jego wniesienia.
2' Informacje o wniesieniu i rozstrzygniqciu protestu Komisja konkursowa niezwlocznie
zamieszcza
na Tablicy ogloszeri i stronie internetbw-e j Zimawiajqcego.

s11
rozstrzygniqcia protestu, Komisja konkursowa
przekazuje odwolanie wraz z dokumentacja postqpo*"nfi konkursowego Dyrektorowi paluckiego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Zninie,
2' o wniesieniu i. r.ozstrzygniqciu odwolania, Komisja konkursowa informuje zamieszczaj4c
informacjg na stronie internetowej i Tablicy oglos: e6.
3'- W przypadku uwzglgdnienia odwolania Komisja konkursowa powtarza czynno6ci lub konkurs
ofert, w zakresie wskazanym w rozstrzygnigciu.

1' W przypadku wniesienia odwolania od

