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ZARZĄDZENIE NR 8/2018 

Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 28 listopada 2018 roku 

w sprawie: powołania osób do dokonania oceny ofert złożonych na doposażenie 

laboratoriów na kierunkach: inżynieria mechanika i budowa maszyn, rolnictwo 

i logistyka. 

Na podstawie : § 96 ust. I i 2 pkt 1,2 i 4 Statutu PWSZ w Ciechanowie oraz § 6, 12, 14 i 25 

pkt. 1,3,4,6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Ciechanowie, w związku z potrzebą 

dokonania oceny ofort, zaproponowanych dostaw sprzętu i wyłonienia najwyżej ocenianej 

oferty dokonania odbioru dostarczonego sprzętu na doposażenie laboratoriów na kierunkach: 

mechanika i budowa maszyn, rolnictwo i logistyka PWSZ w Ciechanowie, prowadzonego 

w postępowaniu przetargowym- przetarg nieograniczony - KAG.262.7.2018 z dnia 

25.l0.2018 roku, zarządza się co następuje :

§ l

1. Powołuję:

-dr Renatę Dzik- Kierownik Zakładu Logistyki,

- dr inż. Tomasza Dzik- Kierownika Zakładu Mechanika i Budowa Maszyn,

- dr inż. Roberta Rudzińskiego - Kierownika Zakładu Rolnictwa,

- mgr inż. Sebastiana Daleckiego - Kierownika Laboratoriów w Wydziale Inżynierii

i Ekonomii, 

- mgr Piotr Kuskowski - kierownik Działu Informatycznego

do dokonania oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na doposażenie 

laboratoriów, pod kątem spełniania wymagań jakościowych, parametrów i typu 

sprzętu proponowanego do dostawy. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 03. I 2.2018r. i będzie prowadzone do momentu

wyłonienia wykonawcy najwyżej ocenianego, którego sprzęt odpowiada wymaganiom

opisu przedmiotu zamówienia.

3. Z otwarcia ofert sporządzony będzie protokół, który zostanie upubliczniony na

podstawie którego powołane osoby dokonają oceny parametrów sprzętu.

4. Najwyżej oceniany wykonawcy zobowiązany będzie do złożenia wymaganych

dokumentów opisanych SIWZ.



5. Z uwagi na reżim czasowy prowadzonego postępowania w celu wyłonienia najwyżej

ocenianej oferty/wykonawcy/ swoją obecność należy traktować jako obowiązkową.

6. Zobowiązuję Kierowników Zakładów wymienionych w § 1 pkt l do powołania,

z osobistym udziałem, komisji odbioru.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, do dnia odbioru dostarczonego sprzętu, 

montażu i przeszkolenia pracowników dydaktycznych w zakresie obsługi i konserwacji 


