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ZARZADZINIE NR 8BM.00s0.40.2014
BTJRMISTRZA \4IASTA SULEJOWEK

z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie powolania Komisji przetalgowei do przeprowadzenia post€powania o udzielenie

z:m6wienia publicznego o wartosci do / polrY'i+ 14.000,00 euro '', pod nazw4:

zakup i montai obiekt6w malej architektury wraz z zaSospodarowaniem tefenu wzdluiszlak6w
i miejsc postojowych w formule zaprojekuj i buduj w ramach projektu ,,zielony szlakturystvczny

w sulej6wku" wsp6ttinansowany ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 21 ust. I uslawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zam6wiefi publicznych

(Dz.IJ.22013 r., poz.90'1, poz.984, poz. 104'l i poz.1473) arz4dza si9, co nastepuje:

$ 1. Powoluje sip Komisjg przetargow4 w celu przeprowadzenia postgpowania o udzielenie

zam6wienia publicznego na zakup i montaz obiekt6w malei architektury wraz z zagospodarowaniem

terenu wzdluz szlak6w i miejsc postojowych w fomule zaprojektuj i buduj w ramach projektu

,,Zielony szlak turystyczny w Sulej6wku" wsp6mnansowany ze Srodk6w Europejskiego Fundusztr

Ro/woju Regionalnego. $ skladzie:
l. Magdalena Lukomska - Przewodnicz4cy Komisji

2. Grazyna Kosek
3. Anna Cichewicz
4. Eliza Stuczyiska - Sekretarz Komisji

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

z post€powanra,
2) sporz4dzenie dokumentacji z postppowania i przedlo2enie jej do zatwierdzenia B rmistrzowi

Miasta,
3) przygolowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej lub uDiewaznienia postepowania.

4) przygotowanie propozycji pism oraz innych czynno6ci dotyczqcych postQpowania

przetargowego,

$ 3, Komisja przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy Komisj i przetargowej, stanowi4cej

Zal4cznik Nr 6 do Regulaminu udzielania zam6wi€ri pubticznych w Urzgdzie Miasta Sulej6wek,

pfly:eIego z^rz|dzgniem Nr BBM.0050.1?7.2013 Bunnistrza Miasta Sulej6wek z dnia 3I .12 2013 r.

5 4. l. Komisja przetargowa rozpoczyna praca z dniem powolania.

2. Komisja przetargowa zakoiczy praca z chwil4 podpisania umo$ry z wykonawcq wybranym

w drodze postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego lub z chwil4 uniewa2nienia

post€Powania.

S 5. L ZarzqdzeDie podlega ogloszeniu na stronie intern€towej w Biuletynie Informacji Publicznej

Urgdu Miasta Sulej6wek.
2. Zarz4dzetlie \'rchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

ISTRZ

- Czlonek Komisji
- Czlonek Komisji
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