
Zarządzenie Nr 303/2019
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 10 czerwca 2019 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 załącznika do zarządzenia Nr 634/2018 Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na  „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz
pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza” powołuje się Komisję Przetargową do
przygotowania  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  oceny  spełnienia  przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. 

§ 2. 

Komisja Przetargowa działać będzie w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Komisji Przetargowej - Stefan Kłobucki, 
Sekretarz Miasta;

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej –  Marcin Pługowski, 
Inspektor Ochrony Danych;

3) Sekretarz Komisji Przetargowej – Katarzyna Domaradzka,
Podinspektor Wydziału Organizacyjnego;

4) Członek Komisji Przetargowej - Janusz Sibiński,  
Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych – przedstawiciel 
działającej w Urzędzie Miasta Kalisza organizacji związkowej;

5) Członek Komisji Przetargowej - Elżbieta Zmarzła, 
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej – przedstawiciel działającej w Urzędzie Miasta 
Kalisza organizacji związkowej;

6) Członek Komisji Przetargowej - Anna Paterska, 
Dyrektor Oddziału w Kaliszu „NORD-PARTNER” Sp. z o. o.;

7) Członek Komisji Przetargowej -Aleksandra Szymańska, 
Z-ca Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Osobowych „NORD-PARTNER” Sp. z o. o.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

§ 3. 

Członkom  Komisji  Pani  Annie  Paterskiej  i  Pani  Aleksandrze  Szymańskiej,  upoważnionym  do
udziału  w  pracach  związanych  z  przygotowaniem  oraz  przeprowadzeniem  postępowania  o
udzielenie zamówienia publicznego w ramach udzielonego przez Miasto Kalisz spółce brokerskiej
„NORD-PARTNER” Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w Toruniu  pełnomocnictwa,  powierzam wykonanie
następujących czynności  związanych z  przygotowaniem postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego:

1) opracowanie programu ubezpieczeniowego;

2) opracowanie i przygotowanie projektu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego  w  szczególności  obliczenia  szacunkowej  wartości  zamówienia,  projektu
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  ze  szczególnym  uwzględnieniem,  opisu
przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  ustawą Prawo zamówień publicznych,  opisu sposobu
obliczenia ceny, opisu kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i
sposobu  oceny  ofert,  wzoru  formularza  oferty,  projektu  umowy  i  załączników  do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 

§ 5. 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


