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ZARZADZENIE NR 1s/2010

W6jta Gminy L4ck
Z dnia 20 maj a 20 I 0 roku

W sprawie: powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postgpowania

przetargo\l/ego na realizacjE zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont drogi gminnej we wsi
Koszel6wka gmina l-4ck na odcinku o dl. 600 mb"

Na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zam6wieri publicznych
(tekstjednolity -Dz.U.z2007rokuNr223,poz. 1655,D2. U. 22008r.Nr. l7l,poz. 1058,

Nr220,poz. 1420iNr227,po2. 1505,D2.U. 22009 rNr19,poz.l01,Nr65,poz.545,Nr
91. poz.724 i nr I 57. poz. 1241 | zarzEdzam:

$1
Powolujg komisjg przetargowq do przeprowadzenia postEpowania przetargowego o warto5ci

szacunkowej ponizej kwot okre6lonych na podstawie art. I I ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 toku Nr 223, poz.

1655 z po2n.zm.) na realizacjE zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont drogi gminnej we wsi

Koszellwka gmina L4ck na odcinku o dl. 600 mb"

$2
Sklad Komisji Pzetargowej :

l Tadeusz Cichosz - przewodnicz4cy komisji
2. Anna Staiiczak - czlonek komisji
3. Wieslawa Jankowska- czlonek komisji
4. Joanna Paliwoda - czlonek komisji
5. Magdalena Walczak - sekretarz komisji

$3
Komisja zobowi4zana jest dziala,t, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zam6wieri publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 i z 2008 r Nr l7l'
poz.l058) oraz regulaminu pracy komisji przetargowej'

$4
1. Komisja przetargowa jest zespolem pomocniczym kierownika zamawiaj4cego

powolywanym do oceny spelnienia przez wykonawc6w warunk6w udzialu w postppowaniu o

udzielenie zam6wienia oraz do badania i oceny ofert.
2. Komisja przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiajqcego propozycje

wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty otaz wyboru najkorzystniejszej oferty; wystqpuje

rowniel z wnioskiem o uniewa2nienie postEpowania w przypadkach okreslonych w ustawie

Prawo zamora ien publicznych.

$s
Komisja po przeprowadzonym postgpowaniu przedklada W6jtowi Gminy protok6l do

zatwierdzenia.

$6
ZarzEdzenie wchodzi w zycie z dniem podjEcia.


