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Zurzcldzenie nr I8/201 7

Dyrektorg Gorczgńskiego Perk u Nuroclowego

z dnia I0 maja 2017

zmieniajqce Zarzqdzenie nr 21/2016 dyrektora

Gorczańskiego Parku ]Varodowego z dnia 30' I2.2016

w Sprąw ie wprowcłdzenia,,Reguluminu udzieluniu

zamówień publicznych w Gorczańskim Pgrku ]Yaroelowym,,

Podstav'a prav,ną:

11 Art.Be ustuu,y ochronie przyrcńy z tlnia ]ó hrietniu 2001r. (leksl.jeclnolity Dz. U. z 2016
poz.2 l 31 z p(lźniejszy,mi zmiunam i1,

2) Llstmt,a ,,Pralyo:anóy'ień pttiliczn,gh" : tlltia 29 s4..cznict 200] (tekst iethnoliry,D:. Ll. z 20l5 po:. 2t61 :
późn i ej s:ytłt i z m i ana m i )'

Niniejszym wprowadza się zmianę w załąCzniku nr 1 do Zarządzenia nr
2112016, którym jest ,,Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w GPN''. Zmiana
dotyczy p. 7 w $ 1 dokulllentu.

Tre ść w/w punktu p rzed Zmianą brzmiała następ uj ąc o :

7. W postępowaniach pt'zetargowych określonych w S 2 p. 2',Regulaminu
udzielanią zamów'ień publicznych w Gorczańskim Parku lvaródowym"
przewodniczqcym Komisji Przetargowej jest przedstawiciel Wykonawcy
realizujqcego ząmól'uienie wykonywania procedury przetargowej. Do jego
obowiqzkow nalezq ządania zarówno przewocłniczqcego jąk i sókretarza Komiiit
określone w .{ 1 ust. 2a i 2b niniejszego regulaminu. Członkami komisji w yviw
sytuacj i zos taj q wów czas :



a) pracownik prowadzqcy merytorycznie temat zwiqzany z udzielaniem
zamówień,
b) pracownik Zespołu Ekonomicznego.

Treść ww punktu po zmianie jest następująca:

7. W postepowaniach przetargowych określonych w 52 p.2 ,,Regulaminu
udzieląnią zamówień publicznych w Gorczanskim Parku Narodowym"
sekretąrzem Komisji Przetargowej jest przedstawiciel Wykonawcy realizujqcego
zamówienie wykonania procedury przetargowej. Do jego obowiqzków nalezq
zadąnia określone w sl ust.2b a tahże }' .{1 ust.2a tiret 5 i 6' które wówczas nie
realizuje przewodniczqcy Komisji. Członkami komisji w w/w sytuacji zostajq
wówczas:
a) pracownik prowadzqcy merytorycznie temat zwiqzany z udzieląniem
ząmowien'
b) pracownik Zespołu Ekonom icznego.

Pozostałe punkty regulaminu nie ulegają zmianie.

Powyzsze zmiany wchodzą do stosowania z dniem l0 maja 2017.

DYREKTOR
iego Parku Narodowego
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