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ZARZ4DZENIE NR . L. 

STAROSTY OTWOCKIEGO 

z dnia 41;x;L-.... 2022 r. 

w sprawie zmiany Zarzpdzenia nr 86/2020 Starosty Otwockiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
postçpowania o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie Powiatowym w Otwocku 

Na podstawie art. 53 ust. 2 i 3 oraz art. 55 ust. I i 3 ustawy z dnia I I wrzenia 2019 r. Prawo zamOwieñ 
pub!icznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z pón. zm.), zarzqdzam co nastçpuje: 

§ 1. W Zarzdzeniu nr 86/2020 Starosty OtwoCkiego z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie postçpowania 
0 udzielenie zamówienia publiCznego w Starostwie Powiatowym w OtwoCku, zmianie ulega treé § 1 , który 
otrzymuje nastçpujCe brzmienie: 

,, 1 . 1 . Dia zamówieñ w sprawie udzielania zamówienia publiCznego w Starostwie Powiatowym 
w OtwoCku na dostawy, uslugi i roboty budowlane, któryCh wartoé jest równa lub przekraCza 
I 30.000,00 zI netto, bçdzie powolywana komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia 
okre1onyCh postçpowañ w nastçpujqCym skadzie: 

1) PrzewodniCzCy Komisji - Kierownik/Dyrektor komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za 
realizaCjç zamówienia tub inna osoba z ww. komórki; 

2) ZastçpCa Przewodniezqcego - osoba wskazana przez Kierownika/Dyrektora komórki organizaCyjnej 
11 odpowiedziatnej za realizaCjç zamówienia; 

3) Sekretarz Komisji - praCownik ds. zamówieñ publiCznyCh; 

4) Czonek Komisji - Informatyk; 

5) Czlonek Komisji - fakultatywnie - inna osoba w zatenoCi od Charakteru zamówienia. 

2. Komisja przetargowa rozpoczyna pracç z Chwik publikaCji ogloszenia 0 zamówieniu, zas koñCzy 
0 zakoñCzeniu postçpowania o udzielenie zamówienia publiCznego. 

3. Skhid komisji przetargowej wskazuje Kierownik/Dyrektor we wniosku o rozpoCzçCie 
postçpowania o zamOwienie publiczne. 

4. W uzasadnionyCh przypadkaCh skliud Komisji Przetargowej moze tiCzyé wiçcej fliZ piçCiU 
Czlonków". 

§ 2. Wykonanie niniejszego Zarzqdzenia powierza sic Sekretarzowi Powiatu. 

§ 3. Zarzqdzenie podlega publikaCji w Biutetynie InformaCji PubtiCznej Powiatu OtwoCkiego. 

§ 4. Zarzqdzenie wChodzi w 2ycie z dniem podpisania. 
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