
Załącznik 7/1 Instrukcja działań rozpoczynających procedurę przetargową

1/1 

Instrukcja działań rozpoczynających procedurę przetargową

1. Po akceptacji dokumentu przetargowego przez Przedstawicielstwo KE, koordynator DSR 
ma obowiązek skompletować dokumenty przetargowe (obie wersje językowe) celem 
przekazania ich do skopiowania i publikacji. 

2. Pracownik DSK przykazuje Ogłoszenie o przetargu pracownikowi ds. uruchamiania 
procedury przetargowej, która jest odpowiedzialna  za uzgodnienie  w porozumieniu z 
koordynatorem DSR, kierownikiem DSK oraz Przedstawicielem KE terminu publikacji 
ogłoszenia przetargu. 

3. W dniu uzgodnienia daty publikacji lub najpóźniej na 6 dni roboczych przed publikacją
ogłoszenia, koordynator DSR przekazuje do pracownika ds. uruchamiania procedury 
przetargowej komplet materiałów przetargowych do kopiowania. 

4. Pracownik ds. uruchamiania procedury przetargowej protokolarnie przekazuje do 
Wydziału Administracyjno-technicznego materiały przetargowe, najpóźniej kolejnego 
dnia roboczego po uzyskaniu ich od koordynatora DSR. 

5. Za uzgodnienie terminowej publikacji ogłoszenia w gazecie oraz przekazanie ogłoszenia 
do publikacji na stronie internetowej NFOŚiGW, odpowiedzialny jest pracownik ds. 
uruchamiania procedury przetargowej. 

6. Za publikacje ogłoszeń o przetargu na stronie internetowej NFOŚiGW odpowiedzialna 
jest specjalista do ds. procedur. 

7. Wysyłanie materiałów przetargowych do potencjalnych oferentów oraz tworzenie  
elektronicznej listy firm, które wykupiły materiały przetargowe, jest prowadzone przez 
pracownik ds. uruchamiania procedury przetargowej. 

8. Na cztery tygodnie przed terminem posiedzenia Komisji Oceny Ofert pracownik ds. 
uruchamiania procedur przetargowej, odpowiedzialna za powoływanie komisji powinna  
otrzymać od Koordynatora DSR: 
- pismo z ministerstwa Środowiska informujące o powołaniu bądź nie swojego 

przedstawiciela, 
- pismo od Beneficjenta zawierające: powołanie przedstawicieli BK na członków

Komisji Oceny Ofert, informujące o nie występowaniu podległości służbowej 
pomiędzy zaproponowanymi członkami Komisji, C.V. członków Komisji w języku 
polskim i angielskim.  

9. Pracownik ds. uruchamiania procedur przetargowej sporządza wniosek do Prezesa 
NFOŚiGW o zatwierdzenie składu Komisji. 

10. Po zatwierdzeniu wniosku przygotowuje Powołanie Komisji Oceny Ofert w języku 
polskim i angielskim oraz pismo przewodnie do Ministerstwa Środowiska. 

11. Dyrektor DS przesyła propozycję składu Komisji Przetargowej do Ministerstwa 
Środowiska. Propozycja składu komisji oceny ofert powinna być przesyłana do 
Ministerstwa Środowiska co najmniej na trzy tygodnie przed terminem posiedzenia. 

12. SAO przesyła list nominujący Komisję Przetargową do NFOŚiGW. 
13. Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia składu Komisji Przetargowej, Koordynator DSR 

przygotowuje pismo informujące o terminie posiedzenia Komisji Przetargowej do: 
– Beneficjenta Końcowego 
– Ministerstwa Środowiska ( jeśli jest powołany jego przedstawiciel) 
– Przedstawiciela KE ( adresowane przedstawicielstwa KE) 

 


