
B U R M I S T R Z 
Miasta Sulejówek 

wuj. mazowieckie 
ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.216.2017 
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK 

L dnia 27 października 2017 r. 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia po$t '̂powaiiia o udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości do/powyżej 30.000,00 euro', pod nazssą: ..Wyposażenie 
szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki w 
ramach projektu pn.: „Równy start w przyszłość - rozwój u uczniów suiejóweckich szkół 
kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy" 

Na podstawie art. 21 ust. I ustawy / dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017 r.. poz. 1579) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Pouołuje się Komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Wypo-Sd-cnie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania 
przedmiotów przyrodniczych i malcinatyki w ramach projektu pn.: ..Równy start w przyszlo.ść - roz^sój 
II uczniów .suiejóweckich szkól kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy " 
w składzie: 

1. Anna Rosa - Przewodniczący komisji 
2. Anna Mikulska - C/ionek komisji 
3. Anna Kordalcwska - Członek komisji 
4. Wiesława Przewuska - Członek komisji 
5. Elżbieta Kaim - Członek komisji 
6. Joanna /yskowska - Członek komisji 
7. Jolanta Oniszk-Palacz - Członek komisji 
8. Karolina Kozłowska - Członek komisji 
9. Anna Siporska - Sekretarz komisji 

wypełnienie odpowiednich załączników do protokołu 
§ 2. Do zadań Komisji należy: 

1) publiczne otwarcie ofert 
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 

przetargo\\ ego. 
§ 3. Komisja przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy Komisji przetargowej, stanowiącej 
załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr BBM.0050.197.2016 Bunnislrza Miasta Sulejówek z dnia 
15 grudnia 2016 r. 
§ 4. I . 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. I . Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Sulejówek. . 

BU 2. Zarządzenie wchodzi w życic z dniem ęt^oa^tua.^ I S T R 2 

Ajjfc rdlusz Śliwa 

1 . kHpi\- określonej « art. 4 pkl 8| ujlaHj l'/p oraz /godnie / .iktualn\ttftbifCf)^((ł3*riieiii Minisira wla.ściwcgo do spraw gospodarki « 
sprawie k«ol wartości zamówień ora/ konkursów, od klórjch jesl uząlc/rliony.iłboWjąrc'' pr/ckazysviinia oglos/.eń Ui/ędowi Publikacji 
Unii huropejskiej /niepotrzebne skreślić, • • 


