Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 31/2022
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 31 marca 2022 roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady pracy Komisji konkursowej zwanej dalej
,,Komisją”, powołanej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota na lata 2020 – 2025”
realizowanym w roku 2022.
2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.
3. Przewodniczący Komisji ustala harmonogram jej prac – wyznacza miejsce, daty i godziny
posiedzeń.
4. Decyzje Komisji są ważne, jeżeli w posiedzeniu biorą udział co najmniej 3 osoby, w tym
Przewodniczący.
5. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
6. Komisja swoje prace prowadzi w następujących etapach:
Etap I obejmuje:
a) otwarcie ofert – jawne, dopuszcza się możliwość uczestniczenia Oferentów w otwarciu
ofert,
b) podanie do wiadomości ilości złożonych ofert wraz z odczytaniem nazwy firm oraz
adresów Oferentów, którzy złożyli swoje oferty,
c) poinformowanie o przewidywanym terminie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty.
Etap II, w którym:
a) dokonuje się oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych stawianych
Oferentom,
b) wzywa się Oferenta do uzupełnienia złożonej oferty w przypadku stwierdzenia braków
formalnych, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze,
c) odrzuca się oferty niespełniające wymagań formalnych z dalszego postępowania.
Etap III, w którym:
a) dokonuje się merytorycznej analizy ofert spełniających wymagania formalne,
b) dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty lub nie wybiera żadnej ze złożonych
ofert,
c) sporządza się i następnie przedkłada Wójtowi Gminy protokół końcowy z prac Komisji
wraz z rekomendacją.
7. Z każdego posiedzenia Komisja sporządza protokół, który podpisują członkowie Komisji
biorący udział w posiedzeniu.

8. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy do zatwierdzenia protokół końcowy ze wskazaniem

oferty rekomendowanej do realizacji świadczeń programu polityki zdrowotnej w ramach
ogłoszonego konkursu wraz z uzasadnieniem. Protokół końcowy zawiera informacje
z poszczególnych etapów prac Komisji, o których mowa w pkt 6 regulaminu.

