
 
 

ZARZĄDZENIE  NR  66 /2013 
STAROSTY  OTWOCKIEGO 

z dnia 8 listopada 2013r. 
 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego  na  
  
           „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: 
           Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
           Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, 
           Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
           Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
           Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, 
           Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 
           Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, 
           Ubezpieczenie komunikacyjne”;  

 
 

 
Na podstawie art. 19 i art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z 29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zarządza się,  co następuje: 
 
§ 1. Powołuję komisję przetargową  w sprawie udzielenia zamówienia  publicznego   na 
„ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: 
           Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
           Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, 
           Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
           Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
           Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, 
           Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 
           Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, 
           Ubezpieczenie komunikacyjne”;  
 
w składzie: 

1) Marcin Sierpiński – przewodniczący komisji.  
2) Aneta Leleń – zastępca przewodniczącego komisji. 
3) Iwona Wysocka. 
4) Teresa Kowalska – sekretarz komisji. 
5) Katarzynę Rekowska – broker z firmy Maximus Broker  Sp. z o.o. ul. Szosa  
     Chełmińska 164, 87-100 Toruń 

§ 2. 1. Komisja jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego ( Zarządu Powiatu 
w Otwocku) powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców  warunków udziału w 
postępowaniu  o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. 

 
2. Komisja, w szczególności przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycje 

wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także 
występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 



3. Kierownik Zamawiającego dokonuje zatwierdzenia prac Komisji, w szczególności 
propozycji wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru oferty 
najkorzystniejszej, a także wystąpień z wnioskiem o unieważnienie postępowania. 

 
§  3. 1.  Pracami komisji kieruje  Przewodniczący. 
 
        2. Przewodniczący wyznacza terminy posiedzeń Komisji oraz prowadzi posiedzenia. 
 
        3. Przewodniczący nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji postępowania                
o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
§ 4. Szczegółowe zasady przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz 
z podziałem zadań określa Regulamin postępowania o udzielenie zamówień  publicznych,    
który stanowi Załącznik  do niniejszego zarządzenia.  

 
§ 5. 1. Komisja może realizować swoje zadania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum 
połowa składu osobowego Komisji, w tym Przewodniczący lub Z-ca Przewodniczącego. 

     2. Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu na równą 
liczbę głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego lub Z-cy Przewodniczącego.  

 
§ 6.1. Na Komisji ciąży obowiązek przestrzegania procedur i dokumentowania 
podejmowanych czynności zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i przepisami 
wykonawczymi tej Ustawy. 
 
2. Osoby uczestniczące  w przygotowaniu zamówienia publicznego  są zobowiązane do 
znajomości przepisów ustawy  Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. 
 
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 














