
ZARZĄDZENIE NR B.0050.056.2020
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie szczególnego trybu składania ofert w ramach postępowań przy udzielaniu zamówień publicznych 
od wartości 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Bieruniu

Na podstawie art. art. 7 ust 1 pkt 5, art. 31, 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 18, art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.  U.  z 2019 r. poz.  1843 z późn. zm.), § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 
(Dz.U. poz. 433), zarządzenie nr B.0050.052.2020 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie 
zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Bieruniu w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz §8 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 13 marca 2020 r. poz. 433). zarządzenie nr B.120.62.2018 
Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu postępowania 
przy udzielaniu zamówień publicznych od wartości 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Bieruniu

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wyłączenia od dnia 16 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Bieruniu do 
odwołania, wprowadza się nowe brzmienie § 5 ust. 11 Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień 
publicznych od wartości 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, stanowiącego Załącznik do zarządzenia Nr 
B.120.62.2018 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 29 maja 2018 r.:

„Wpływ ofert składanych przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzi kancelaria. Każda oferta musi być opatrzona datą i godziną wpływu do 
Urzędu oraz podpisem lub identyfikatorem osoby przyjmującej ofertę.  Wykonawcy 
zainteresowani złożeniem oferty w ramach ogłoszonych przez Gminę Bieruń postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych mogą składać oferty w Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu w terminach wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia danego 
postępowania przetargowego po uprzednim kontakcie telefonicznym z: Kancelarią Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu, nr telefonu: (32) 708 09 10 lub Biurem Zamówień Publicznych Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu, nr telefonu (32) 708 09 23. Odbioru ofert z kancelarii dokonuje dwóch 
członków komisji. Otwarcie ofert jest jawne, jednak w związku z brakiem możliwości fizycznej 
obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert zapewnia się transmisję online z otwarcia 
ofert. Informacja o terminie transmisji z oznaczeniem daty, godziny oraz podaniem strony 
internetowej podana zostanie w miejscu zamieszczenia informacji o postępowaniu tj. w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu na co najmniej 4 godziny przez terminem 
otwarcia ofert.”.

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierzyć naczelnikom, kierownikom, pracownikom na samodzielnych stanowiskach.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia oraz jego aktualizację powierza się Kierownikowi Biura zamówień 
Publicznych.
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu obowiązywania zarządzenia nr 
B.0050.052.2020 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu w związku z zagrożeniem epidemicznym.
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