Załącznik nr 6 do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych
w brzmieniu nadanym Zarządzeniem Dyrektora CMKP Nr 32/ 2019

ZARZĄDZENIE Nr …… / …..
Zastępcy Dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
z dnia ….. . ….. . ………. r.
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do postępowania nr ZP -………/…
Na podstawie § 3 ust. 1 w zw. z § 46 ust. 3 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego nadanego Zarządzeniem
Nr 55/2016 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 1 września 2016 roku
w sprawie
wprowadzenia
Regulaminu
Organizacyjnego
Centrum
Medycznego
Kształcenia
Podyplomowego (z późn. zm.) oraz § 17 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum
Medycznym Kształcenia Podyplomowego stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/2016 Dyrektora
CMKP z dnia 8 września 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w CMKP
(z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§1
W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….……………….………………..…
powołuję Komisję przetargową i określam następującą indywidualną odpowiedzialność poszczególnych
członków Komisji:
1) ………………………………………… – na stanowisko przewodniczącego Komisji – ponoszącego
indywidualną odpowiedzialność za:
a) ……………………………………………………………….,
b) ……………………………………………………………….;
2) …………………………………….…. – na stanowisko merytorycznego członka Komisji – ponoszącego
indywidualną odpowiedzialność za:
a) ……………………………………………………………….,
b) ……………………………………………………………….;
3) ……………………………………........………. – na stanowisko członka Komisji.

1.
2.

§2
Wszyscy Członkowie Komisji odpowiadają za czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu
pracy Komisji przetargowej.
Komisja jest zobligowana do przestrzegania postanowień ustawy Pzp, przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie oraz obowiązującego w Centrum Regulaminu udzielania zamówień
publicznych wraz z załącznikami.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
…………………………………………………………………
(podpis Zastępcy Dyrektora CMKP ds. org.-ekonom., data)

Potwierdzenie przyjęcia indywidualnej odpowiedzialności przez osoby powołane do składu Komisji:
1.

Oświadczam, że przyjmuję powierzone mi obowiązki i oświadczam, że znane są mi postanowienia Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, a w tym Regulaminu pracy Komisji
przetargowej i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
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2.
3.

Zobowiązuję się do dokonywania powierzonych mi czynności w sposób bezstronny, rzetelny i obiektywny, kierując się
wyłącznie przepisami prawa oraz swoją wiedzą i doświadczeniem.
Zobowiązuję się do zachowania w poufności tajemnicy chronionej na podstawie odrębnych przepisów oraz do przestrzegania
szczegółowych wymagań i zasad dotyczących ochrony informacji niejawnych określonych w odrębnych przepisach, a także
przestrzegania obowiązujących w CMKP przepisów o ochronie danych osobowych i ich stosowania.
Imię i nazwisko

Data

Podpis

………………………………..………..
………………………………….………..
…………………………………..………..
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