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ZARZ,{DZENIE NR 29 /2010
W6jta Gminy tr 4ck

Z dnia 17 sierpnia 2010 roku

W sprawie: powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postgpowania
przetargowego na realizacjp zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa icieZki pieszo -
rowerowej relacji Lqck - Plock prry drodze krajowej nr 60 na odcinku 58+165 do
61+850 z vyl4czeniem odcinka w km 60+636 do 60+883 - I etap odcinek o dlugoSci 976
mb w km 60+883 do 6l+359"

Na podstawie arl. l9 ust 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r Prawo zam6wieri publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. 22010 r Nr 1 13, poz. 759 z p62n.zm.) zarz4dz.am:

$r
PowolujE komisjE przetargow4 do przeprowadzenia post€powania przetargowego o wartoSci
szacunkowej poniZej kwot oke6lonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z. dnia 29 stycznla
2004 roku Prawo zam6wieri publicznych na realizacjQ zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
ScieZki pieszo - rowerowej relacji tr-4ck - Plock przy drodze krajowej nr 60 na odcinku
58+165 do 61+850 z wyl4czeniem odcinka w km 60+636 do 60+883 - I etap odcinek o
dlugo5ci 976 mb w km 60+883 do 6l +859'

$2
Sklad Komisj i Przetargowej :

l. Tadeusz Cichosz - przewodnicz4cy komisji
2. Wieslawa Jankowska - czlonek komisji
3. Iwona Kaszubska- czlonek komisji
4. Jan Ostrowski- czlonek komisji
5. Magdalena Walczak - sekretarz komisji

$3
Komisja zobowi4zana jest dziala( w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zam6wieri publicznych (.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z. p62n.zm.) oraz
regulaminu pracy komisji przetargowej.

$4
1. Komisja przetatgowa jesl zespolem pomocniozym kierownika zamawiaj4oego
powolywanym do oceny spelnienia przez wykonawc6w warunk6w udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia oraz d,o bad,ania i oceny ofeft.
2. Komisja przctargo\ a przedstawia kierounikowi zamawiaj4cego propozycjc
wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty orM wyboru najkorzystniej szej ofefty; wystQpuje
r6wnie2 z wnioskiem o uniewaznienie postQpowania w przypadkach okre5lonych w ustawie
Prawo zam6wien publicznych.

65
Komisja po przeprowadzonym postgpowaniu przedklada W6jtowi Gminy protok6l do
zatwierdzenia.

$6
7.arr.4dz,enie wchodzi w Zycie z dniem podjQcia.
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