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ZARZ|DZENTE NR 88M.0050.68.20 13
BURMISTRZA MIASTA SULE.ToWNT

z dnia 4czerwca?0l3r.

w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postppowania o udzielenie zam6wienia publicznego o wartoSci do 5.000.000 euro
p. n. ,rBudowa odcinka kanalu odwadniajAcego deszczowego D w ul. Poligonowej
od studni D9 do studni Dl w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa kolektora

odwadniujqcego Kanal D II etap - odcinek od oczyszczalni iciekdw do istniejqcego rowa
odwadntajcpcego"

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarnovieh
publicznych (Dz. U . z 2010 r. Nr 1 13, poz. 7 59 z p62n. zm.)' zarzqdza sig, co nastgpuje:

$ 1" Powoluje siQ KomisjE Przetargow4 w celu przygotowania i przeprowadzenia
postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na budowg odcinka kanalu
odwadniaj4cego deszczowego D w ul. Poligonowej od studni D9 do studni DL w ramach
zadania inwestycyjnego: ,,Budowu kolektora odwadniajqcego Kanal D II etap - odcinek
od oczyszczalni iciekdw do istniejqcego rowu odwadniajqcego", w skladzie:

$2.
1)

2)
3)

1. Magdalenatr-ukomska
2. Maria tr-epkowska
3. KatarzynaSamburska
4. Przemyslaw Majewski
5. Eliza Stuczyriska

- Przewodniczqcy Komisji
- Czlonek Komisji
- Czlonek Komisji
- CzLonekKomisji
- Sekretarz Komisii

Do zadan Komisj i nale2y :
przedNoaenie do zatwierdzenia propozycji trybu udzielenia zam6wienia wraz
zuzasadnieniem,
przygotowanie proj ektu Specyfikaoj i istotnych warunk6w zam6wienia.
Publiczne otwarcie ofert i wypelnienie odpowiednich zalqcznik|w do protok6lu
z postgpowania,
sporzqdzenie dokumentacji z postEpowania i przedlohenie jej do zatwierdzenia
Burmistrzowi Miasta,
przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaznienia
postgpowanla,

6) przygotowanie propozycji pism oraz innych czynnoSci dot. postEpowania
przetargowego.

$ 3. Komisja Przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej,
stanowiqcej Zalqcznik Nr 5 do Regulaminu udzielania zarn6wieh publicznych w Urzgdzie
Miasta Sulej6wek oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych, przyjpteg Zarzqdzeniem
Nr 5/2009 Burmistrza Miasta Sulej6wek z dnia 09.01.2009 r.

$ 4. 1. Komisja przetargowarozpoczyna pracQ z dniem powolania.
2. Komisja przetargowa zakohczy prace z chwilq podpisania umowy z wykonawcq

wybranym w drodze postgpowania o udzielenie zarn6wienia publicznego lub z chwil4
uniewaznienia postgpowania.

S 5. l. Zarzqdzenie podlega stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej UrzEdu Miasta Sule

2. Zarzadzenie nla.
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' Zmiany tekstu wymienionej ustawy Dz. IJ. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz.
1228,w 20ll r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 1?9.*

4)

5)

fifq
'1*1i):

2012 r. po2. 7 69, po2. 951, poz. 1 1 01 i poz. 1529

',po2.484, 
Nr 234, po2.1386, Nr 240, poz.1429 orazw


