Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Uchwała z dnia 26.09.2019

Zarządu MAKSIMUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HOLDING spółka komandytowo - akcyjna
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
na: roboty budowlane w zakresie projektu „Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa
przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”.

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia, nadzorowania i rozpatrzenia ofert
w postępowaniu dla ww. zamówienia w następującym składzie:
Przewodniczący: ............................................................................. Krzysztof Kudełko
Z-ca Przewodniczącego: ............................................................... Agnieszka Roszak
Sekretarz Komisji: ........................................................................... Joanna Kwinta

§2
Komisja w wyżej wymienionym składzie rozpocznie prace z dniem: 27.09.2019

§3
Zasady pracy oraz obowiązki Komisji Przetargowej zawarte są w dokumencie „Procedura
przeprowadzania zamówień w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” w Maksimum spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna

Zatwierdzam
Krystian Miklis

Katowice, 26.09.2019

Katowice, 26.09.2019

Oświadczenie składane przez Członka Komisji Przetargowej
w sprawie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane w zakresie projektu
„Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju
społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że:
1.
Zgadzam się na udział w pracach Komisji Przetargowej oraz przyjmuję obowiązki
wynikające z pełnienia powierzonej mi funkcji.
2.
Zobowiązuję się wykonywać moje zadania uczciwie i rzetelnie oraz do zachowania poufności.
3.
Uczestnicząc w przygotowaniach dokumentów, zobowiązuje się do zachowania
bezstronności, obiektywizmu oraz reguł uczciwej konkurencji, w szczególności poprzez
unikania warunków udziału w postępowaniu, które naruszają zasadę równego traktowania
wykonawców.
4.
Nie ubiegam się o udzielenie tego zamówienia.
5.
Nie pozostaję w związku małżeńskim, 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 organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
6.
Przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie
pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wyk onawcą lub były członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
7.
Nie pozostaję z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
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.

Imię, nazwisko Członka Komisji

