
B U R M I S T R Z 
Miana Sulejówek 
wĉ . maxowleolae 

ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.182.2016 
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

w sprawie powołania Komisji przetai^owej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości d«-/ powyżej 30.000,00 euro pod nazwą: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Miejskiego 
Przedszkola IVr 1" nr PRP-FR.27IS7.20I6.AS 

Na podstawie art. 21 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje: 
§ 1. Powołuje się Komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: 
..Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1" nr PRP-PR.27L37.2016.AS w składzie: 

- Przewodniczący komisji 
- Członek komisji 
- Członek komisji 
- Członek komisji 
- Sekretarz komisji 

!. Remigiusz Górniak 
2. Mariola Klimek 
3. Ewa Mystkowska 
4. Małgorzata Koseska 
5. Anna Siporska 

§ 2. Do zadań Komisji należy: 
1) publiczne otwarcie ofert i wypełnienie odpowiednich załączników do protokołu z postępowania, 
2) sporządzenie dokumentacji z postępowania i przedłożenie jej do zatwierdzenia Burmistrzowi 

Miasta, 
3) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, 
4) przygotowanie propozycji pism oraz innych czynności dotyczących postępowania 

przetargowego. 
§ 3. Komisja przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy Komisji przetargowej, stanowiącej 
Załącznik Nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Sulejówek, 
przyjętego zarządzeniem Nr BBM.0050.177.2013 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 31.12.2013 r. 
§ 4 . 1 . Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania. 

2. Komisja przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą wybranym w 
drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub z chwilą unieważnienia postępowania. 
§ 5. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej w Biuletynie informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Sulejówek. 

2. Zarządzenie v\chodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

^L •m.J^:. 
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1/ • kwoiy określone w an. 4 pkt. 8| ustawy oraz zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot waBości 
zamówiefi oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 
niepotrzebne skreślić. 

http://PRP-PR.27L37.2016.AS

