
BUR| t l ISTRZ
Miasra sulej6wek

Zatz4dzenle * 150!20112 dnia07.12,2l11 r.
Burmistza Miasta Sutei6wek (Kierownlka jednostki organizacyjnei Miasta)

Do zadai Komisjinale2y m. in.l
1. Pzedlozenie do zatwierdzenia propozycjitrybu udzielenia zam6wienia wraz z uzasadnieniem.
2. Przygotowanie projektu Specyfi kacji jstotnych warunk6w zam6wienia.
3. Publiczne otwarcie ofert i wypelnienie odpowiednich zal4cznik6w do protok6lu.
4. Spozedzenie dokumentacji postepowania i pzedlozenie jej do zatwierdzenia Burmi$zowl

l\4iasta (Kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta).
5. Pzygotowanie propozycji wybofu oferty najkorzystniejszej tub uniewaznienia postepowania.
6. Przygotowanje propozycji rozstzygniecja ewentualnych p.otest6w.

s3.
KomisjaPzetargowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy Komisji pzetargowej, stanowiacej Zalqcznik
Nr 5 do Regulaminu udzielania zam6wie6 publicznych.

s4.
Komisja Pzetargowa rozpoczyna prace z dniem powolania.
Komisja Przetargowa zakoiczy prace z chwjlq podpisania umowy z wykonawcq wybranym w drodze
postepowania o udzielenie zam6wlenia publicznego lub z chwilq uniewaznienia postepowania.
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Zadanio Nr 1 - Oow6z dzieci nlepelnosprawnych zamieszkalych na terenie Miasia Sulei6wek do
szk6l z oddzialami integracyinymi na te,enie Sulei6wka oraz do szk6l i osrodk6w specjatnych
w miejgcowosciach: WaFzawa i lgnac6w, z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu,
Zadanie Nr 2 - Dow6z dzieci zamieszkatych na terenie Miasta Sulei6wek w obwodzie szkoly
w znacznym oddaleniu powy2ej 3 - 4 km do Zespolu Szk6l Nr I w Sulej6wku,
w okresie od 2 stycznia 2012 r. do 29 czerwca 2012 r. z Whczeniem dni wolnych od zaiq6
szkolnych.

w sprawie powol€nia Komisji Pzetargowej do pzygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowrenra pubrtcznego o wartosci do/ir€rr4*ej "__{4J00 / ,193.000 t4*ut$0o/'eura na.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. prawo zam6wieh publjcznych
(Oz. U. z 2007 t. Nt 223, poz. 1655) - zatzqdzam, co nastepujel
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Powoluje sie Komisje Pzetargowqw celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania w skladzjel
'1. Barbara Retka
2. Renata Malinowska
3. Anna Siporska

s5.
Zazadzenie wchodziw 2ycie z dniem podpisan'a

- Przewodniczqcy komisji
- czlonek komisji
- sekretaz komisjj

s2.

Burmistrz Miasta
(Kierownik jednostki organizacyjnej Miasta):


