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ZARZADZETTIE nR BBM.0050.59.2014
BT]RMISTRZA MIASTA SULEJoWEK

z dnia 10.04.2014 r.
w sprawie powolaDis Komisji prr2tergowej do przeprowadzeda postQpowsnia o udzielenie

zam6wieria publiczdego o wartosri do / posyirj 14000 euro r/, pod nazwq
Wytyczinie i ozrakowaoie szhk6w, zakup i instalacja tablic informacyjnych oraz nykonanie
tablic z mapami sdak6w i papierowycb m.p dls turyst6w, w ramach projektu: ,Zielory sdrk
turystyczDy w Sulej6wku" wsp(ffinsnsowrnego ze Srodk6w Europejskiego Futrduszu Rozwoju

Regionalnego.
Na podstawie art. 2 I ust. I ustawy z dnia 29 styc in 2004 r. Prawo zam6wiei publicznych

(Dz. U . z 2013 r., poz. 907 , poz. 984, poz. 1047 i poz. 14'13) zarz4dza siQ, co nastQpuje:

S 1. Powoluje sie Komisje przetargow4 w celu przeprowadzenia postQpowania o udzielenie
zam6wienia publicmego na Wltyczonio i oznskowaDie szlak6w, zakup i iNtalacj. tabtic
infontracyjrych omz wykotrsnie tablic z mapami szlak6w i prpiero*Tch msp dla turyst6w, w
rsmach projeldu: ,Zielony
w skladzie:

szlak turystyczny w Sulej6wku".,

1. Anna Rosa - Pnewodnicz4cy Komisji
2. Anna Cichewicz ' Czlonek Komisji
J. Renata Malinowska - Czlonek Komisji
4. Anna Siporska - Sekerarz Komisji

$ 2. Do zadai Komisji nalezy:
l) publiczne otwarcie ofert i wwehrienie odpowiednich zalrynik6w do protokolu

z postQpowanra,
2) sporz4dzenie dokumentacji z postQpowania i przedloiFnie jej do zatwierdzenia Burmistrzowi

Miasta,
3) przygotowanie pmpozycji wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewainienia postQpowani4
4) przygotowanie propozycji pism oraz iinych cz),nnoSci dotycz4cych postQpowania

przetargow€go.

$ 3. Komisja przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin p.acy Komisji przetargowej, stanowiqcej
Zal4cznik Nr 6 do Regulaminu udielania zarn6wiei publicznych w Urzedzie Miasta Sulej6weh
ptzyjetego zaft4dzEniem Nr 88M.0050.177.2013 Burmistrza Miasta Sulej6wek z dnia 31.12.2013 r.
$ 4. 1. Komisja przetargowa rozpoczyna prac€ z dniem powolania.

2. Komisja przetargowa zakohczy Waca z chvtil4 podpisania umowy z wykonawc{ Ilybm.q.m
w drodze postQpowaria o udzielenie zam6wienia publicanego lub z chwilq uniewaaienia

PostQpow:mla.
$ 5. 1. Zarzqdzenie podlega ogloszeniu na stronie intemetowej w Biuletynie Infomacji Publicatej
Urzg.du Miasta Sulej6wek.

2, Zarz4dzeniewchodzi w 4/cie z dniem o
BURAI ISTRZ

err,frr$Lr-c

l/ - kwoty olreslone w an. 4 pkt. 8) ustawy oraz zgodnie z aktualnym mzporzqdzeniem Prezesa Rady
Ministr6w w spmwie kwot wartosci z€$6wiei olaz konkurs6w, od kt6rych jest uzaleA ony obowiqzek
przeksz,'q,ania ogloszei Urz&dowi Publikacji Unii Europejskiej, niepotrzebne slrefli{.


