Politechnika
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WydzialMechaniczny

Zouqdzenie

312016

DziekqnqWydziqluMechonicznego
z dnio I wlzeSniq2016roku
w sprowie powolqniq izqkres6w obowiqzk6w
koordynqlor6wnq WydzloleMechonicznym
w kodencjl20l6.2020

Nq podsiowie Sl8 ust. I pkt. 7 Stolutu Poliiechniki L6dzkiej zozqdzom, co
nosTeoute:
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Z dniem I wtzesnio2016r.powoluj?nostepujqcychkoordynotor6w:
Kootdynqlorq
ds.Zqm6wlefPubllcznych
Koordynqlorq
ds. Flnonsowych

s2
Zokresy
obowiqzk6wkoordynqior6wokrellonesqw zotqcznikudo
zozqdzenro.
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Pofitechnika
L6dzka
WydzialMechaniczny
Zolqcznik
do zoaqdzenioNr3/2016DziekonowydzioiuMechonicznegoPt z dniq I wzeanio2016r.
w sprowie zokresuobowiqzk6w koordynoior6w no WydzToe Mechonicznynr w kodenqi 2OtG2Am

Zokresobowiqzk6wKoordynoforods. Finonsowych
WydzioluMechonicznego
Polifechniki
t6dzkiej
+ Anolizofinonsowoioceno sytuocjifinonsowejWydziolu,

.:. Anolizo i nodz6r nod usloloniem plon6w zeczowo - finonsowych w podlegfych

jednosikochorgonizocyjnych,
Anqlizoi nodzor nqd wykononiemplonow zeczowo-flnonso$ych,
.t Spozqdzonieplonu rzeczowo- finonsowegoDziekonoluorozwykononio,
{. Anolizokoszt6wfunkcjonowonioWydziotuw celu ich optymolizqcjli rocjonolizocji,
Przygolowylvonie rozlicze6 miedzywydziolowych zwiqzonych z godzinomi
dydoktycznymi,
a Przygotowoniepodziolu dotocji DS.,dotocji stocjonornejzgodnie z zolwierdzonym
orgoryrmem,
* PrzygotowoniepodziotuSrodk6wfinonsowych,
Zociqgonie zobowiqzo6 i zotwierdzonie wydotk6w zwiqzonych z dziotolnoaciq
dziekonoluiwydziolu do kwoty 25.000,00PLNnetto,
przepis6wprowo,
Przestrzegonie
* Terminowei zelelne zoloiwioniesprow,
* Pzestftegonieiojemnicyslu2bowejwzokresiepaewidzionympzez prqwo.
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Zokresobowiqzk6wKoordynotorods. Zom6wleriPublicznych
Wydziolu Mechonicznego Politechnikif.6dzkiej
Do zodofi koordynoforonoleiy prolvodzeniecqlokszloltusprowzwiqzonych
z plonowoniem i udzieloniem zom6wleri publlcznych no Wydziole
Mechonicznym
o w szczeg6lnosci:
.t

Przygotowywoniedo dnio 30 slycznio ko2dego roku indFMiduolnegozbjorczego
plonu zom6wie6 publicznychno roboty budowlone, dostowy iuslugi w donym roku
grup doslow i kolegoriiuslug,zgodnie ze Wsp6lnymSlownikiem
wroz z vvyr62nieniem
Zom6wie6- CPV{S6 pkt l),
.l Spozqdzonie rocznych sprowozdoh z udzielonych zqm6wie6 publicznych iich
pzeko ,wonie do DZP, w formie popierowej i eleklronicznej no odres
rop@odrn.p.lodz.pl,
w lerminiedo dnio 30 stycznionostepnegoroku {S 6 pkt l0d),
* Zgtoszoniedo DZPinformocji o niewykononiulub nienolezytym$rykononiu !m6w
przezWykonowcA(S6 pki loe),
Przygotowylvoniei prowodzeniepostepowoi o udzieleniezom6wienio publicznego;
{S7pkt lc),
* Zomieszczonie ogloszeh o peeforgqch, kt6rych worio66 pzekroczo kwote
podprogowqzgodniez zosodomiokreslonymiw
Sl I ust.2PZP;(97pkt ldl,
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Pofitechnika
Lodzka
WydzialMechaniczny
., Sprowdzonie rochunk6w i foktur dolyczqcych zom6wie6 publicznych oroz
podpis),"vvonie
k ouzui w/g wzoru stonowiqcego zalqcznikfi 2 ub zotqczniknr 3 do
niniejszego
Regulominu
S7 pki I g. reo izowonychw romochprojektowUE,
* Zotwierdzenie
tresciSlWZ
do ko2degoposiepowonio,
.! Nodzor nod ptzygotowyl^/oniem i prowodzeniem postepowoh o udzielenie
zom6wieniopublicznego(9 7 pki I c),
.:. Udziotw prococh Komisjiprzetorgowej{S Tpki lfJ w chorokteze pnewodniczqcego
procy Komisji
Pzeiorgowej zolqczniknrldo Zotzqdzenio
Rekloro),
{S6 Regulominu
t Nodz6r nod sumowoniemwydolk6w no WydzioleMechonicznymoTozewentuo no
decyzjo o przeprowodzeniu postepowonio ptzelorgowego w pzypodku
pr7elroc/e1o ustowowychprogo\r.
.:. Nodzdr nod poprowno!ciq wniosk6w o udzielenie zom6wienio publicznego
przedklodoneDziekonowido okcepiocji orozich opjniowonie,
.t Nodz6rnod reolizocjqzom6wie6 podprogowych no WydzioleMechonicznyrr,
.:. Nodz6rnod przechowylvoniemdokurnentoclidotyczqcej zom6wieh publicznych,
* Nodz6r nod reo izowonymi no Wydziole Mechonicznym projekionii UE w zokresie
zomowieirpublicznych,
p'o'olorow spoeqdloryc* alcep owo-ia
do
ko2dego poslgpowonio
pzetorgowego,
..t Pzygoiowi,wonie wewnelrznych procedur obowiqzujqcych no Wydzioe
Mechonicznym w zokresiezom6wie6 pubicznych i ich okiuo izocjo w zwiqzkuze
zmionoprowo,
a Pzygotowywonie wzor6w i proleki6w niezbednych dokument6w i drlk6w oroz jch
ol t.oli?ocjopod kqier /.r'o- w ooow qz.iqclr'1p.ow .! Nodz6rnod pzygoiowoniem um6w dotyczqcych posiepowot'lprzelorgowycn,
* Nodz6rnod poprowno6ciqi kompleinoSciq
dokLJmentocii
udzielonychzomowlen
.:. Porofowonie umdw zowieronych pz€z Dziekono Wydziolu Mechonicznego oroz
i-_vc- oo. u're'ltow "r zol'e. e Jslowi o, o
.a Pl7esftzegonie
pvepis6w prowo,
.:. Term;nowei rzetene zololwionie sorow,
', Pftestzegonieiojemnicy siu2bowejw zokresiepftewidzionympazezptawo.
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