
              Zarządzenie nr  44/2020 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 17.12.2020 roku 
 
 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego      

Nr ZP/KZ.241.01.2020.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 

138o ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi mającym na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami 

psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych 

przypadkach, jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle. 

 

 

Na podstawie §7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zarządzam co następuje: 

 

 

§1.  Zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu Zamówień Publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                    

w Kędzierzynie-Koźlu oraz art. 19 ust. 2 i 3 i art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) powołuję Komisję Przetargową w postępowaniu                           

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o 

ustawy Prawo zamówień publicznych Nr ZP/KZ.241.01.2020.ZS na Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w składzie: 

Przewodniczący – Marek Walczyk, 

Sekretarz – Agnieszka Adamczyk, 

Członek – Katarzyna Grzelak. 

 

§2.   Komisja przetargowa rozpocznie pracę od dnia wyznaczonego na otwarcie ofert, a zakończy w chwili 

podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, unieważnienia postępowania lub zakończenia procedury 

odwoławczej. 

 

§3.   Komisja przetargowa powołana została do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału                         

w niniejszym postępowaniu oraz do badania i oceny złożonych ofert. Komisja działa zgodnie z 

Regulaminem pracy komisji przetargowej, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2017 

Dyrektora MOPS w K-Koźlu z dnia 06.07.2017 r. oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo  zamówień 

publicznych. 

 

§4. Zobowiązuję członków komisji przetargowej do zapoznania się z Regulaminem Pracy Komisji  

Przetargowej oraz do przestrzegania zawartych w nim przepisów. 

 

§5.  Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie podmiotowej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 
 DYREKTOR 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 

Danuta Ceglarek (-) 

 

 

 


