
 

Zarządzenie Burmistrza Gogolina 

Nr Or.I.0050.4.2019 

z dnia 02 stycznia 2019 r. 
 

w sprawie upoważnienia dla Pana Krzysztofa Reinerta - Zastępcy Burmistrza Gogolina 

do dokonywania w postępowaniach prowadzonych w ramach ustawy Prawo zamówień 

publicznych przeprowadzanych przez Gminę Gogolin, następujących czynności 

zastrzeżonych dla Burmistrza Gogolina 

 

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 

zarządzam co następuje: 

 

§1. Upoważniam Pana Krzysztofa Reinerta - Zastępcę Burmistrza Gogolina do dokonywania w 

postępowaniach przeprowadzanych przez Gminę Gogolin, następujących czynności zastrzeżonych dla 

Burmistrza Gogolina: 

1) zatwierdzania i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) zatwierdzania treści zaproszenia do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia, 

3) zatwierdzania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (ogłoszenia o dobrowolnej 

przejrzystości ex ante) i zmian w tym ogłoszeniu, 

4) zatwierdzania ustalonej wartości zamówienia, 

5) zatwierdzania istotnej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

6) prowadzenia negocjacji w postępowaniach prowadzonych w trybach negocjacji z 

ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki, 

7) prowadzenia dialogu w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego, 

8) zatwierdzania wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, odrzucenia oferty wstępnej, 

wyboru oferty, unieważnienia postępowania,  

9) zatwierdzania wyłączenia z postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu, 

10) powoływania komisji przetargowej oraz dokonywania zmian w jej składzie, a także 

określania organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji 

przetargowej,  

11) określania zakresu obowiązków osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz 

czynności w postępowaniu, w przypadku niepowołania komisji przetargowej, 

12) powołania biegłych z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, osób 

wykonujących czynności w postępowaniu lub czynności związanych z przygotowaniem 

postępowania, 

13) zatwierdzania wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, 



14) powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej, 

15) zatwierdzania dokumentacji postępowania, w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z innym zamawiającym, w części dotyczącej Gminy Gogolin, 

16) zatwierdzania dokumentacji postępowania prowadzonego w celu zawarcia umów ramowych 

oraz postępowania w celu udzielania zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową 

ramową, 

17) zatwierdzania odpowiedzi, w przypadku poinformowania Gminy Gogolin o niezgodnej          

z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 

180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz propozycji 

powtórzenia czynność albo dokonania czynności zaniechanej, 

18) zatwierdzania podmiotów zaproszonych do udziału w dialogu technicznym oraz osób 

biorących udział w tym dialogu, 

19) zatwierdzania czynności dotyczących przygotowania i przeprowadzania aukcji i licytacji 

elektronicznych, 

20) podpisywania umów o zamówienie publiczne, 

21) zatwierdzania protokołu postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. 

 

§2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Gogolina Nr Or.I.0050.1.2017 z dnia 02.01.2017r. 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2019 r. 


