
Załącznik nr 5 

        do Zarządzenia Nr 30/2019 

Burmistrza Brzeska 

z dnia 11.02.2019r. 
 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

§ 1.1. Do przeprowadzenia konkursów ofert, w tym w szczególności do oceny ofert                     

i przedłożenia propozycji co do wyboru ofert na realizację zadań własnych Gminy Brzesko                 

z zakresu zdrowia publicznego Burmistrz Brzeska powołuje Komisję Konkursową, zwaną 

dalej Komisją. 

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek. 

3. Postępowanie konkursowe może się odbyć w obecności co najmniej 3/4 składu 

Komisji. 

4. Komisja podejmuje decyzje większością głosów w drodze głosowania jawnego,                   

w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos kierującego pracami Komisji. 

5. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące 

wyłączenia pracownika.  

6. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursów ofert.   

 

§ 2.1. Posiedzenie Komisji odbędzie się 21 lutego 2019r. o godz. 9.00  

w Urzędzie Miejskim w Brzesku  w pok. 103  z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu 

posiedzenia. 

 

§ 3.1. Komisja przystępując do oceny ofert dokonuje kolejno następujących 

czynności: 

1) stwierdza   prawidłowość  ogłoszenia   konkursów  oraz  liczbę  otrzymanych  ofert  

na poszczególne konkursy,          

2) przeprowadza ocenę ofert zgodnie z „Kartą oceny oferty”, 

3) wybiera najkorzystniejszą ofertę realizacji danego zadania i przedstawia propozycję jej 

wyboru albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 

2. Na realizację danego zadania Komisja może wybrać kilka ofert  

i w związku z tym może zaproponować odpowiedni podział środków przewidzianych na jego 

wykonanie.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może rozpatrzyć 

ofertę zawierającą braki formalne pod warunkiem uzupełnienia ich we wskazanym przez 

Komisję Konkursową terminie. 

 

§ 4. 1. Z przebiegu konkursów sporządza się protokół, który powinien zawierać:  

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursów, 

2) imiona i nazwiska członków Komisji, 

3) liczbę zgłoszonych ofert na poszczególne zadania, 

4) wskazanie najkorzystniejszej oferty lub ofert realizacji poszczególnych zadań, które 

zostały najwyżej ocenione i przedstawienie Burmistrzowi Brzeska propozycji ich wyboru 

i przyznania środków finansowych. W uzasadnieniu wyboru ofert  

na poszczególne zadania Komisja ustosunkuje się do spełnienia przez oferentów 

wymogów określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu otwartych konkursów ofert, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 



5) wzmiankę o odczytaniu protokołu, 

6) podpisy członków Komisji. 

2.  Protokół z posiedzenia Komisji wraz z ogłoszeniem wyników konkursów ofert 

podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Brzeska, które jest jednoznaczne                             

z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert. 

 

 

 

 
 


