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INSTRUKCJA POWOŁYWANIA CZŁONKÓW KOMISJI OCENY OFERT 

1. Po ukazaniu się Ogłoszenia o Przetargu Koordynator DSR ustala pisemnie z BK i 
Ministerstwem Środowiska skład Komisji Przetargowej. 

2. Pracownik ds. uruchamiania procedury przetargowej w WP sprawdza, zgodnie z załączoną
Listą Sprawdzającą, poprawność nominacji 

3. Kierownik WP wnioskuje do Prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu o zaakceptowanie 
proponowanych przez BK członków głosujących Komisji Przetargowej, a także
zaproponowanych przez WP, Przewodniczącego Komisji Przetargowej oraz Sekretarza 
Komisji Przetargowej (sekretarzem może być także przedstawiciel Beneficjenta). W 
przypadku, gdy zaistnieje potrzeba, by funkcję Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji 
Przetargowej pełnili pracownicy DSW/DSR, Dyrektor DS, na wniosek Kierownika WP, 
wyznacza pracownika DS do prac w Komisji Przetargowej. Kierownik WP i Dyrektor DS 
mogą wnioskować również o zaakceptowanie pracownika DS lub zewnętrznego eksperta jako 
Przewodniczącego lub głosującego członka Komisji Przetargowej. 

4. SAO może wyznaczyć swojego przedstawiciela głosującego członka Komisji Przetargowej. 

5. BK wyznacza pozostałych głosujących członków Komisji Przetargowej (przedstawiciele BK 
stanowią większość wszystkich głosujących członków Komisji Przetargowej) oraz, jeśli 
zachodzi taka potrzeba, Sekretarza Komisji Przetargowej. 

6. Komisja musi składać się z Przewodniczącego Komisji bez prawa głosu, Sekretarza bez 
prawa głosu oraz nieparzystej liczby członków z prawem głosu (minimum trzech dla usług i 
pięciu dla robót).  

7. Każdy członek musi posiadać podstawową znajomość języka angielskiego. Wszyscy 
członkowie z prawem głosu muszą posiadać techniczne i/lub administracyjne zdolności 
niezbędne do wydania opinii o ofertach.  

8. Powołanie Komisji Przetargowej musi zostać poprzedzone następującą wymianą
korespondencji: 

− koordynator DSR przygotowuje pismo do Beneficjenta Końcowego z prośbą o powołanie 
przedstawicieli BK do prac w ramach Komisji Przetargowej i przekazanie do NFOŚiGW 
następujących zaświadczeń i informacji w języku polskim i angielskim: 

− CV proponowanych przez BK członków Komisji Przetargowej, 

− oświadczenie o nie występowaniu podległości służbowej pomiędzy wszystkimi 
zaproponowanymi przez BK członkami Komisji Przetargowej wraz ze schematem 
organizacyjnym obejmujący wszystkich zgłoszonych kandydatów przez BK. Schemat 
musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji BK. 

− w terminie 25 dni roboczych przed podpisaniem Komisji Przetargowej pismo do BK wysyła
dyrektor DS, 

− BK przekazuje pismo do NFOŚiGW, do którego muszą być załączone wszystkie powyższe 
wymagane dokumenty. Dokumenty te muszą być skompletowane przez pracownika ds. 
uruchamiania procedury przetargowej na 20 dni roboczych przed posiedzeniem Komisji 
Przetargowej, 



Załącznik 7/2 Instrukcja powoływania komisji oceny ofert i lista sprawdzająca 

2/4

− koordynator DSR przygotowuje pismo do MŚ z zapytaniem o ewentualne wyznaczenie 
przedstawiciela MŚ do prac w ramach Komisji Przetargowej, 

− dyrektor DS, w terminie co najmniej 15 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem prac 
Komisji Przetargowej, wysyła pismo z zapytaniem do MŚ,

− MŚ w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zapytania informuje NFOŚiGW o zgłoszeniu, 
bądź rezygnacji ze zgłoszenia swojego pracownika w pracach Komisji Przetargowej. 

9. Pracownik ds. uruchamiania procedury przetargowej sprawdza kryteria składu komisji oceny 
ofert na podstawie zawartej w załączniku 7/2 listy sprawdzającej. 

10. Po zatwierdzeniu wniosku pracownik ds. uruchamiania procedury przetargowej w WP 
przygotowuje Powołanie Komisji Oceny Ofert w języku polskim oraz pismo przewodnie do 
Ministerstwa Środowiska. 

11. Kierownik WP 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: 
- Beneficjanta Końcowego 
- Ministerstwa Środowiska (jeśli jest powołany jego przedstawiciel) 
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LISTA SPRAWDZAJĄCA  
SKŁAD KOMISJI OCENY OFERT 

 

Projekt (tytuł, nr)..................................................................................................... 

 

Kontrakt (tytuł, nr).................................................................................................. 
 
Pracownik ds. uruchamiania procedury przetargowej (UPP) w Wydziale Przetargów sprawdza czy poniższe kryteria 
są spełnione. 
 
Lp. KRYTERIUM TAK / NIE UWAGI 

1. Jest pismo od BK powołujące członków 
głosujących 

 

2. Pismo potwierdza brak podległości 
służbowej członków komisji 

 

3. Pismo zawiera życiorysy członków 
komisji  

 

4. Nominowani członkowie posiadają
techniczne i administracyjne zdolności 
niezbędne do wydania opinii o ofertach 

 

5. Nominowani członkowie posiadają dobrą
znajomość języka angielskiego 

 

6. Pismo zawiera aktualną i zatwierdzoną
przez BK strukturę organizacyjną

7. Dołączono kopię pisma z wyjaśnieniami 
do dokumentów przetargowych 
przekazywanych do oferentów w 
przypadku, gdy takie wyjaśnienia były
sporządzane*

8. Reprezentanci Beneficjenta stanowią
większość w składzie Komisji 

 

9. Liczba członków komisji zgodna z 
procedurami (roboty min. 5, usługi min.3) 

 

* dotyczy przypadku, gdy przedstawiciel MŚ zasiada w składzie Komisji Przetargowej 
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Sprawdzone przez: 
 
Pracownika ds. uruchomienia procedur przetargowych 
 
............................................ data.........................  ...................................................... 
Imię i Nazwisko pracownika WP  (UPP)                   podpis pracownika WP (UPP) 
 

............................................ data.........................  ..................................................... 
Imię i Nazwisko Kierownika WP                        podpis Kierownika WP 
 

Zalecenia: 


