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BURMISTRZA MIASTA SULEJOWEK
z dnia 31.07.2013 r.

w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia posttpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego o wartosci do / Borvy*+ 200.000 euro, p. n.

,rZakup i dostawa czteiech zestaw6w multimedialnych (tablica interaktywna' proiekt_or'
notebook i zestaw nagloSnieniowy) niezbgdnych do przeprowadzenia zaig(w ramach k6l

jgrykowych w ramach projektu ,rR6wny start w prryszloSd" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki wsp6lfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Spolecznego'o

Na podstawi e art.2l ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo zam6wieri publicznych
(Dz. tJ ., iOtO r. Nr 1 !3, poz. 7 59 z p62n. zm.)' zarzydza siE, co nastqpuje :

$ 1. Powoluje sig Komisjg Przetargow4 w celu przeprowadzenia postqpowania o udzielenie
iam6wienia 

"publicznego'na 
zakvp i dostawg czterech zestaw6w multimedialnych (tablica

interaktywna, projektor, notebook i zestaw nagloSnieniowy) niezbgdnych do przeprowadzenia
zajgt w rctrracir t-Ot jgzykowych w ramach projektu ,rR6wny slart w ptzyszlof;6" realizowanego
w" iamach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki wsp6lfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Spolecznego, w skladzie:

1. Anna Rosa
2. Kamil Szlejzer
3. Anna Cichewicz

- Przewodnicz1cyKomisji
- Czlonek Komisji
- Sekretarz Komisji

$ 2. Do zadafKomisji naIe?y:
1) publiczne otwarcie ofert i wypelnienie

z postgpowania,

' zmiany tekstu wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22010 r. Nr 161, poz.

20ll r.Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. l43,Nr 87, poz.484,Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.
poz.95l, poz. 1 101, poz. 1271 ipoz. 1529

odpowiednich zal4cznik6w do protok6lu

1078 i Nr l82,poz.1228,w
1429 oraz w 2012 r. poz. 7 69,

2) sporzqdzenie dokumentacji z postgpowania
Burmistrzowi Miasta,

i przedlohenie jej do zatwierdzenia

3) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaznienia
postgpowania,

q przy-gotowanie propozycji pism oraz innych czynno6ci dot. postgpowania przetargowego.

$ 3. Komisja Przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetar_gowej,
Jtanowi4cej ZalqcznikNr 6 Ao Regulaminu udzielaniazam6wieri publicznychwUrzgdzie Miasta
Sulej6wek, przyjgtego zaruqdzeniem Nr B8M.0050.88.2013 Burmistrza Miasta Sulej6wek z dnia
3 lipca 2013 r.

$ 4. 1. Komisja przetargowarozpoczyna pracA z dniempowolania.
Z. Komisja^ przetargowa iakohczy pracg z chwil4 podpisania umowy z wykonaw.c4

wybranym w 
- 
drodze postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego lub z chwil4

uniewa:Znienia po stgpowania.

$ 5. 1. Zarzydzenie podlega ogloszeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzgdu Miasta Sulej 6wek.

2. Zaru4dzenie wchodziw ZYcie


