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ZARZADZENIE I\R B8M.0050.84.2014

BIJRMISTRZA MIASTA SIJLEJOWEK

z dni^23 n j^2014 r,

w sprawie powolania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postQpowania o udzieleDie
zam6wienia publicznego o wartosci d€ / po$Tt€j 30.000,00 euro ", pod nazw4:

Przewodnicz4cy Komisji
Czlonek Komisji
Sekretarz Komisji

Budow€ odcinka kanalu odwadniaj4cego go D od granicy miasta Sulej6wek do wylotu D-0 do
istni€j4c€go rowu odwadniajqc€go w ramach zadania inwesqcyjnego: ,,Budowa kolektora
odwad iaj4cego Kanal D II etap - odcinek od oclytzczal i iciekjw do istniejqcego tuwu
odwadniajqcego "

Na podstawie aft. 2l ust. I ustawy z dnia 29 styczni^ 2004 r Prawo zam6wiefi publicmych
(Dz. U. z 2013 r., poz.907. poz.984, poz. 1047 i poz. 1473) z rzTdza siQ, co nastQpujel

$ l. Powoluje siQ Komisje przetargow4 w celu przeprowadzenia postqpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego na,,Budow€ odcinka kanalu odwadniaj4cego D od granicy miasta
Sulej6wek do $ylotu D-0 do istniej4cego rcwu odwadniaj4cego w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Budowa kolektorn odwidntuj4cego Rahol D II etap - odcinek od ocqszczal i
Sciefuiw do islniejqcego rowu odwadniaj4cego" - zamtjwienie zupelniajqce.

w skladzie:

1. MariaLepkowska
2. Tomasz Cichewicz
3. Anna Siporska

$ 2. Do zadai Komisji nalei:

1) publiczne otwarcie ofert i wypelnienie odpowiednich zal4cznik6w do protokolu
z Postepowania,

2) sporz4dzenie dokumentacji z postQpowania i przedlo2enie jej do zatw'erdzenia Burmistrzowi
Miasta,

3) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkozystniejszej lub uniewaznienia post€powania,
4) przygotowanie propozycji pism oraz innych czynnosci dotycz4cych postgpowania

przetargowego.

S 3. Komisja przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy Komisji przetargowej, stanowi4cej
Zalqcznik Nr 6 do Regulaminu udzielania zam6wiei publicznych w Urzgdzie Miasta Sul€j6wek,
przyjgtego zarzqdz€niem Nr BBM.0050.I77.2013 Burmistrza Mi.sta Sulej6wek z dnia 31.12.2013 r

S 4. 1. Komisja przetargowa rozpoczyna pracQ z dniem powolania.

2. Komisja przetargowa zakoficzy pracQ z chwil4 podpisania umowy z wykonawc4 *rybranym
w drodze post9powania o udzielenie zam6wienia publicmego lub z chwilq uniewa2nienia
postQpowanla.

$ 5. 1. Zarzqdzenie podlega ogloszeniu na stronie internetowei-y Bjrdeqnie Informacji Publicmej
Urzedu M iasta Sulej6wek. ,',*rur'-A
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ogtoszei Unedowi Publikac.l i Unii Eurcpej skiej, niepotryebne skrellit.


