
Zarządzenie nr 5/2008 
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 9 stycznia 2008 roku 
 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu działania tej Komisji, do 
przeprowadzenia postępowań  o zamówienie publiczne o wartości poniŜej  kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na rok 2008 

 
§ l 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Prawa zamówień publicznych powołuję komisję przetargową                    
w składzie: 

1. GraŜyna Malczuk      - Przewodniczący 
2. Iwona Czerny            - Członek Komisji 
3. GraŜyna Baran           - Członek Komisji 
4. Anna Wujakowska    - Członek Komisji  
5. Joanna Sztando          - Członek Komisji 
6. ElŜbieta Burchała      - Sekretarz Komisji 
 

§2 
1. Działania komisji określa Regulamin Komisji Przetargowej będący załącznikiem nr 1 do 

Zarządzenia nr  4/2008  Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 
09.01.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań               
o zamówienie publiczne powyŜej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, na 
rok 2008. 

2. Komisja zakończy kaŜdorazowo prace dla danego postępowania przetargowego z dniem 
podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. 
 

§3 
1. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Komisja ma charakter stały i powołana 

jest do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne o wartości poniŜej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 

 
§4 

1. UpowaŜniam Przewodniczącego Komisji do określenia obowiązków i rozdziału zadań 
pomiędzy jej członków.  

2. Przewodniczący komisji upowaŜniony jest do zasięgania opinii ekspertów – 
rzeczoznawców w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

          
§5 

Ogłoszenie z rozstrzygnięcia kaŜdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
moŜe nastąpić po zatwierdzeniu przez Rektora Kolegium Karkonoskiego – protokołu 
postępowania. 
 

§ 6 
Zobowiązuje się członków Komisji do zachowania pełnej tajności prac. 
 

 



  § 7 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia prac Komisji i traci moc z dniem 31 grudnia 
2008 roku. 
 
  
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 


