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LARiZ4DZENIE NR 88M.0050. I 08.20 13
BURMISTRZA MIASTA SULEJOWEK

z dnia 01.08.2013 r.

w sprawie powolania Komisji Przetargowej do p-rzeprowadzenia postgpowania o udzielenie

zam6wienia pubiicznego o wartoSci de / powyiej 200.000 euro' p. n.

,ousluga edukacyjna obejmujgca prowadzenie_zajgd wyr6wnawcrych, zaj-96 specjalistycznych

oraz k6l zainteresowarf, dla uczesinik6w projektu ,rRdwny start w przyszlo5d" realizowanego

w ramach r"og"u-" op.ra.yl',.f;"5ffiyjti;,f;".y"U;,6lfinansowaneso z Europejskiego

Na podstawi e art.2l ust. 1 ustawy z dnig29 stycznia2}}4 r. Prawo zam6wiefpublicznych

(Dz. tJ . , tOtO r. Nr 1 13, poz. 7 59 z p62n. ztn.)' zarzydza sig, co nastgpuje:

$ l. powoluje sig Komisjg Przetargow4 w celu przeprowadzenia postgpowania o udzielenie

Zu-o*i""ia pubttzn.go ,-,u uslugg edukacyjnq obejmuj4c4 prowadzenie zaj96 wyr6wnawczych,.

)aEe specjatistyctnyJh oraz kA zainter-esowan dla uczestnik6w projektu ,,R6wny start

w przyszlokc" ,"ili"o*anego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

*rpOtfinunsowanego z Europejikiego Funduszu Spolecznego, w skladzie:

f. Anna Rosa Przewodniczqcy Komisji
2. Anna Cichewicz - Czlonek Komisji
3. Renata Malinowska - Czlonek Komisji
4. Teresa Rek - Czlonek Komisji
5. ElizaStxz,ynska - Sekretarz Komisji

$ 2. Do zadaiKomisji nale?Y:
1) publiczne otwarcie ofert

z postgpowania,
i wypelnienie odpowiednich zal4cznik6w do protok6lu

2) sporzqdzenie dokumentacji z postgpowania i przedlolenie jej do zatwierdzenia

Burmistrzowi Miasta,
3) przygotowanie it,,ior'u"ii wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaznienia

postgpowania,
+> ptr1gotowanie propozycji pism oraz innych czynnoSci dot. postqpowania przetargowego.

$ 3. Komisja Przetargowa pracuje w oparc.ig o. Regulamin Pracy Komisji Prlefargg.wej,

Jtanowi4cej |al1czniktir O do negulaminu udzielaniazam6wienpublicz_nychwUrzqdzie Miasta

Sulej6wek, przyjEtego zarzqdzeniJm Nr 8BM.0050.88.2013 Burmistrza Miasta Sulej6wek z dnia

3 lipca 2013 r.

$ 4. 1. Komisja przetargowarczpoczynapraca z dniem powolania.
" 2. Komisja-przetigowu iukoh"ry-praig z chwil4 podpisania_.umolvy z wykonaw.c4

wybranym w 
" 
drodze p"ostgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego lub z chwil4

uniewaZnienia po stgpowania.

S 5. 1. Zarzydzenie podlega ogloszeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzgdu Miasta Sulej 6wek.

2. Zarz4dzenie wchodziw Zycie z dniem ogloszenia'
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r .  Nr 161, poz. 1078
1386, Nr 240, poz.

i Nr 182, poz.1228,
1429 orazw 2012 r.

t Zmiany tekstu wymienionej ustawy zosraly ogl'oszone w Dz' U' z 2010

w 20ll r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz.143, Nr 87, po2.484, Nr 234' poz'

poz.769,poz.95l,poz. 1 l0l, poz' 1271 ipoz' 1529.


