Zarządzenie Nr 6/1999
w sprawie przetargu nieograniczonego na wybór banku, który przez okres od lipca 1999r do 30 czerwca
2002 roku będzie obsługiwał Starostwo Powiatu Otwockiego.
Zarządzenie nr 6/1999
Starosty Powiatu Otwockiego
z dnia 11.05.1999r
w sprawie przetargu nieograniczonego na wybór banku, który przez okres od lipca
1999r do 30 czerwca 2002 roku będzie obsługiwał Starostwo Powiatu Otwockiego.
§1
Zarządzam przeprowadzenie przetargu nieograniczonego wg procedury uproszczonej ( art. 15 uzp) na
wybór banku który będzie obsługiwał Starostwo Powiatu Otwockiego
§2
Powołuje Panią Henrykę Dudek skarbnika Starostwa na przewodniczącą komisji przetargowej w/w
zamówienia do zadań której będzie naleŜało:
1. Spowodowanie opracowania warunków przetargowych, w tym kryteriów przy pomocy których dokonany
będzie wybór oferty najkorzystniejszej.
2. Opracowanie projektu umowy z wybranym bankiem której treść będzie stanowić warunek przyjęcia
oferty.
3. Opracowanie ogłoszenia o przetargu
4. Rozeznania rynku w celu wysłania do banków w Otwocku i okolicach zaproszenia do udziału w przetargu
2. Oczekuję, iŜ w/w materiały zostaną opracowane do dnia 12.05.1999 i natychmiast po ich
zaakceptowaniu przez Zarząd Starostwa nastąpi ogłoszenie o przetargu.
3.UpowaŜniam Przewodniczącą Komisji Przetargowej do:
1. uzgodnienia z Przewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego kandydatów do składu Komisji przetargowej z
pośród członków Rady nie będących członkami Zarządu,
2. zaproponowania osób które powołam do składu komisji przetargowej,
4. WyraŜam zgodę, aby przewodnicząca komisji przetargowej mogła korzystać z umiejętności specjalistów
z poza Urzędu Starostwa Powiatu Otwockiego przy przygotowaniu i rozstrzyganiu przetargu.
5. Zobowiązuję Przewodniczącą Komisji Przetargowej do informowania mnie oraz Przewodniczącego Rady
Powiatu Otwockiego o przebiegu prac przygotowawczych oraz kryteriach wg których nastąpi wybór banku
najkorzystniejszego dla Starostwa Powiatu Otwockiego
§3
1. Przetarg powinien być rozstrzygnięty do dnia 8.06.1999r
2. Przed ogłoszeniem decyzji o wyborze oferenta Przewodnicząca Komisji Przetargowej zapozna mnie z
uzasadnieniem wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Z uwagi na dyspozycje art. 134 ustawy z 26 listopada 1998r o finansach publicznych ogłoszenie
wyników przetargu nastąpi po wyborze (akceptacji wyboru) banku przez Radę Powiatu Otwockiego.
§4
Nadzór nad pracą Komisji Przetargowej będzie sprawował członek Zarządu Waldemar Sitek
§5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie w dniu ogłoszenia.

