
Tekst jednolity Zarządzenia Rektora nr 21/2021 

 z dnia 77 lutego 2021 r. 

   po zmianach wprowadzonych  

Zarządzeniem Rektora nr 2/2022  
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Zarządzenie nr  21/2021 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 17 lutego 2021 roku 
 

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienia 

publiczne o wartości powyżej kwoty 130 000 zł netto 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.  Dz. U. z 2020r., poz. 85 z późn. zm.)  w zw. z art. 53 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019) zarządza się co następuje: 

  

§ 1 
 

Powołuje się Komisję Przetargową o charakterze stałym w następującym składzie:  

 

1. Agnieszka Gątnicka       - Przewodniczący 

2. Agnieszka Stepnowska       - Członek Komisji  

3. Joanna Sztando        - Członek Komisji 

4. Magdalena Łapczyńska        - Członek Komisji 

5. Marta Zdeb                           - Członek Komisji 

 

§ 2 

 

1. Upoważnia się Komisję, o której mowa w § 1 do działania i podejmowania niezbędnych 

czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o zamówienia 

publiczne zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem określającym organizację 

i tryb pracy komisji przetargowej, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

2. Komisja zakończy każdorazowo prace dla danego postępowania przetargowego z dniem 

podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. 

 

§3 

Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do określenia obowiązków i rozdziału zadań 

pomiędzy jej członków.  

 

§4 

Rektor zatwierdza każdorazowo protokół postępowania. 

 

§ 5 

1. Upoważnia się członków komisji do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-

wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, 

str.1) zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia oraz umowie lub 

umowach zawartych z wyłonionymi wykonawcami. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje do dnia zawarcia umowy o zamówie-

nie lub do dnia unieważnienia postepowania o zamówienie, a w przypadku osób odpowie-
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dzialnych za realizację przedmiotu umowy, do dnia zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy. 

§ 6 

Zobowiązuje się członków komisji do bezterminowego zachowania poufności w zakresie udo-

stępnianych im informacji i danych w związku z prowadzonymi postepowaniami o udzielenie 

zamówienia. 

§ 7 

 

1. Traci moc Zarządzenie Nr 98/2020 z dnia 23 listopada 2020r. Rektora Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 30.000 

Euro, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty  na lata 2020/2021. 

2. W sprawach wszczętych a niezakończonych do dnia wejścia  wżycie niniejszego 

Zarządzenia mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

 

 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 


