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REGULAMIN PRACY KOMISJI
powolywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wstepnej,
oceny zlozonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
1. Komisja dziala na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii
Nauk - prof. dr hab. Henryka DOMANSKIEGO
1.1. Komisja rozpocznie dzialalnosc z dniem powolania,
1.2. Komisja zakonczy dzialalnosc z dniem podpisania umowy i wniesienia przez Oferenta
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
1.3. pracami Komisji kieruje jej Przewodniczacy.
2. Do zadan Komisji nalezy:
2.1. zapoznanie sie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ (Instrukcja dla
Oferentów),
2.2. dokonanie oceny wniosków o wstepna kwalifikacje oraz zakwalifikowanie wykonawców do
dalszego postepowania,
2.3. dokonanie oceny zlozonych ofert i wybranie najkorzystniejszej oferty,
2.4. sporzadzenie niezbednej dokumentacji z prowadzonych prac i przedlozenie do zatwierdzenia
kierownikowi jednostki zamawiajacej,
2.5. dokonanie wyboru nowego Oferenta w przypadku nie podpisania umowy przez Oferenta, który
wygral postepowanie.
3. Komisja ma prawo odrzucic wszystkie oferty badz uniewaznic postepowanie.
4. Otwarcie ofert:
4.1. Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (Instrukcji dla Oferentów),
4.2. Przewodniczacy Komisji oglosi nazwy Oferentów, których oferty zostaly uznane za niewazne z
powodu zlozenia po terminie lub nie wniesienia wymaganego wadium,
4.3. Komisja zwróci nie otwarte koperty tym Oferentom, którzy:
- nie wniesli w wyznaczonym terminie i wysokosci wymaganego wadium
- wycofali swoje oferty w sposób zgodny z ustaleniami SIWZ (Instrukcji dla Oferentów)
- zlozyli oferty po terminie
- zlozyli oferty bez zaproszenia
- nie sa uprawnieni do ubiegania sie o zamówienia publiczne
4.4. przed otwarciem kazdej oferty Przewodniczacy Komisji sprawdzi i okaze obecnym stan zlozonych
ofert (czy nie ma uszkodzen, badz sladów naruszenia tajemnicy oferty) oraz oglosi, które oferty
zostaly zlozone w terminie,
4.5. po otwarciu kazdej z ofert Przewodniczacy Komisji oglosi:
- wycofanie ofert
- nazwe i adres Oferenta
- cene ofertowa podana w ofercie
- liczbe kolejnych ponumerowanych stron, na których zostala zlozona oferta,
4.6. po ogloszeniu nazwy Oferentów ubiegajacych sie o zamówienie publiczne czlonkowie Komisji
zloza oswiadczenia zgodnie z art. 17 ustawy Prawo zamówien publicznych
4.7. dzialalnosc Komisji odnotowana zostanie na obowiazujacych drukach stanowiacych zalaczniki do
protokolu postepowania.
5. Ocena ofert
5.1. w trakcie oceny ofert Komisja:
- okresli, czy kazda z ofert:
a. odpowiada warunkom i zasadom okreslonym w Ustawie o Zamówieniach Publicznych i SIWZ
(Instrukcji dla Oferentów),
b. zostala podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta,
c. sporzadzona zostala zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ (Instrukcji dla Oferentów),
- sprawdzi, czy zgodnie z SIWZ (Instrukcja dla Oferentów) zostaly przedlozone wymagane
dokumenty,
- sprawdzi, czy oferty nie zawieraja oczywistych pomylek i za zgoda Oferenta dokona ich poprawienia
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(zgoda na poprawienie oczywistych pomylek musi byc wyrazona przez Oferenta na pismie),
5.2. Komisja dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria, wagi oraz
algorytmy oceny ofert okreslone w SIWZ (Instrukcji dla Oferentów). Komisja wykonuje w/w
czynnosci w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert,
5.3. w przypadku wniesienia protestu Komisja zawiesi postepowanie do czasu rozpatrzenia protestu.
5.4. Komisja przedlozy kierownikowi jednostki zmawiajacej do zatwierdzenia kompletny, podpisany
protokól postepowania (Dokumentacja Podstawowych Czynnosci),
5.5. Komisja dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty sposród zlozonych waznych ofert
w przypadku uchylenia sie od podpisania umowy oferenta, który zlozyl najkorzystniejsza oferte,
5.6. Komisja przygotuje tresc ogloszenia o wyniku postepowania.
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