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z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie powolania Komisji przetargow€j do przeprowadzenia postQpowania o udzielenie

zam6wienia publiczn€go o wartosci do / powyiei 14.000'00 euro ", pod nazw4:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci Zamawiaiqcego'

Na podstawie art. 2l ust. I ustawy z dnia 29 sqcznia 2004 r. Prawo zam6wiei publicznych

(Dz. t l. z 2013 r., poz.9O7. poz.984, poz. 1047 i poz. 1413) zanqdza sig, co nastlpuje:

$ l. Powoluje si9 Komis-jq przetargowq w celu przeprowadzenia postqpowania o udzielenie

zam6wienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialDo6ci Zamawiajqcego, w skladzie:

l. Hanna Jarofi
2. Hanna Stefaniuk

- Przewodnicz4cy Komisji
- Czlonek Komisji

3. Jakub Frackiewicz - Czlonek Konisji

4. Anna siporska - Sekretarz Komisj i

S 2. Do zadai Komisji alezy:

l) publiczne otwarcie ofert i wypelnienie odpowiednich

z postqpowania,

2) sporz4dzenie dokumentacji z postepowania i przedlozenie jej do zatwierdzenia Bunnistrzowi

Miasta-
l) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaznienia postgpowania'

4) przygotowani€ propozycji pism oraz innych czynnosci dotyczqcych postqpowania

przetargowego.

$ 3. Konisja przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy Komisji przetargowej' stanowiqcej

Zalqcznik Nr 6 do Regulaminu udzielania zam6wiei publicznych w Urzqdzie Miasta Sulej6wek,

przyjgtego zarzqdzeniem Nr 88M.0050.177.2011 Burmistrza Miasta Sulej6wek z dnia 31.12.2013 r '

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

2. Komisja przetargowa zakoiczy pracA z chwil4 podpisania umowy z \'!Tkonawc4 wybranym

w drodze postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego lub z chwilq uniewa2rlienia

postgpowania.

S 5. l. Zarz4dzenie podlega ogloszeniu na stronie intemetowej w Biuletynie Informacji Publicmej

Urzedu Miasta Sulei6wek.
2. Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem

l/ - kwoty okreilone w art. 4 pkt. 8) ustawy oraz zgodnie z aktualnym rozporzqdz€niem Prczesa Rady

Ministr6w w sprawie kwot wartosci zam6wien omz konkurs6w, od kt6ry€h jest uzal€znionv obowiqzek

przekazywania oglosze6 UrzldowiPublikacji Unii Europejskiej. ni€potrzebne skreslii
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