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ZARZADZENIE NR 88M.0050.22.2014
BURM ISTRZ { \4 IASTA SULEJOWEK

z dnia 6lutego 2014 r.
w sprawie powolania Komisji przetargowej do prz€prowadzenia postfpowania o udzielenie

zam6wienia publiczn€go o wartoSci do / ?€riT,i+ 14.000,00 €uro ", pod nazwa:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Osiedlowej w Sulej6wku

w ramach zadania ..Odwodnieni€ ulic".

Na podstawie art- 2l ust. I ustawy z dflia 29 stycatia 2004 r. Prawo zam6wiei publicznych
(Dz. U. 22013 r., poz.9Q7, poz.984, poz. 104'7 i poz. 1473) zarzqdza sie, co nast€puje

$ 1. Powoluje sie Komisje przetargow4 w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zam6wienia publicznego na budow€ kanalizacji deszczowej w ul. Osiedlowej w Sulej6wku
w ramach zadania ,,Odwodnienie ulic", w skladzie:

L Magdalena Lukomska - Przewodnicz4cy Komisji
2. Maria Lepkowska
3- Tomasz Cichewicz
4. Eliza Stuczyiska

- Czlonek Komisji
- Czlonek Komisji
- Sekretarz Komisji

$ 2. Do zadari Komisji nalezy:
l) publiczne otwarcie ofert i wypelnierie odpowiednich zal4cznik6w do protokolu

z poslQpowanra!
2) sporz4dzenie dokumentacji z postipowania i przedlozenie jej do zatwierdzenia Burmistrzowi

Miasta,
3) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystDiejszej lub uniewaznienia post€powania,
4) przygotowanie propozycji pism oraz innycb czyrnosci dotycz4cych postepowania

przetargowego,

S 3. Komisja przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy Komisji przetargowej, stanowi4cej
Zalqcnik Nr 6 do Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych w Urz9dzie Miasta Sulej6wek,
przyiQtego zarz4dzeniem Nr BBM.0050.I 77.2013 Burmistrza Miasta Sulej6wek z dDia 31.12.2013 r.
g 4. l. Komisja przetargowa rozpoczyna pracq z dniem powolania.

2. Komisja przetargowa zakoiczy pracp z chwi14 podpisania umowy z $ykonawc4 \\ybranym
w drodze postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego lub z chwi14 uniewa2nienia
post€powaDia.

S 5. l. Zarzqdzenie podlega ogloszeniu Da stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej
U|z€du Miasta Sulej6wek.

2. Zarzqdzenie wchodzi

l/ - kwoty okreslone w art. 4 pkt. 8) ustawy
Mini.rroq w ip.dwie lsot $rroi \ i  ramo$ien
przekazywania oglosze6 Urzedowi Publikacji Un

otaz zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem Prezesa Rady
oraz konkurs6\a. od kt6rych jest uzalezniony obowiqzek

Europejskiej, niepotrzebne skreilia.


