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Projekt wspótfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20014-2020

Zarządzenienr1l2018

Zaządu Fundacji z dnia 15.11,2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamowienia na: roboty budowlane w zakresie przebudowy i adaptacji budynku
dawnej Warzelni na,,Centrum Nieelitarnej Sztuki Muliimedialnej - Stara Warzelnia",

Unia Europejska
lUiopejski Fundu5r

R+rwojl Regionalne6o

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia ,nadzorowania i rozpatrzenia ofeńw
postępowaniu o zamowienie w składzie:

Przewod n iczący: Paweł Baranowicz
Z-ca P rzew od n iczącego : M ichał Wiktor
Sekretarz Komisji: Rafał Kost, wolontariusz
Członek Kom isj i : Arkad i usz Son ik, wolontariusz
Członek Komisji: Joanna Mazurek, wolontariusz

§2

Komisja w wyzej wymienionym składzie rozpocznie prace z dniem: 16listopada 2018

Zasady pracy oraz obowiązki Komisji
w sprawach o udzielanie zamówień
zamowień publicznych".

§3

Przetargowej zawańe
na dostawy, usługi i

,,Regulamin postępowania
nie objęte ustawą Prawo

są w dokumencie:
roboty budowlane
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BR$iVAR OBYWATELSKI
4 j. ] 1() 1i,,:hy, ul. Browarowa 7

kl. (32) 323 00 2l
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ZaŃierdzamy

Faweł Earanayłlcz

Tychy, 15,11.2018



Tychy, 16.11.2018

Oświad czen ie skłąd a ne p rzez Człon ka Kom isi i P rzeta rqowei
w sprawie przetarqu nieoqraniczonego na

roboty budowlane w zakresie przebudowy i adaptacji budynku dawnejWarzelni na ,,Centrum Nieelitarnej
Sztuki Multimedialnej - Stara Warzelnia".

Ja, nizej podpisany, niniejszym oświadczam, ze:
l. Zgadzam się na udział w pracach Komisji Przetargowej oraz przyjmuję obowiązki

wynikające z pełnienia powierzonej mi funkcji
2. Zobowiązulę się wykonywać moje zadania uczciwie irzetelnie oraz do zachowania poufności
3. Uczestnicząc w przygotowaniach dokumentow, zobowiązuje się do zachowania bezstronności,

obiektywizmu oraz reguł uczciwej konkurencji, w szczególności poprzez unikania warunków
udziału w postępowaniu, ktore naruszaj ą zasadę równego traktowania wykonawców;

4. nie ubiegam się o udzielenie tego zamówienia,
5. nie pozostaję w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami
organow zarządzĄących lub organów nadzorczych wykonawcow ubiegających się o udzielenie
zamowienia;

6. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie
pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organow
zarządząących lub organow nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamowienia;

7. nie pozostaję z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzió
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;

8, nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
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