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ZARZADZENIE NR 8/2010
W6jta Gminy L4ck

Z dnia 06 kwietnia 2010 roku

W sprawie: powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postgpowania
przetargowego na realizaciE zadania inwestycyjnego pn.: ,,przebudowa drogi gminnej nr
290712 W Matyld6w- ZaLilzien gmina, Llck - I etap o dl. l,l, km',

Na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia29 stycnia2004 r Prawo zam6wieri publicznych
(tekst jednolity -DzU. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, Dz. U. z 200gr. Nr. l7l, poz. 105g,
Nr 220, poz. 1420 i Nr 227,po2. 1505, Dz. tJ. 22009 r Nr 19, poz.l0l, Nr 65, po2.545, Nr
91, poz.724 i nr 157, poz. 1241 ) zav4dzam:

$r
PowolujE komisjE przetargow4 do przeprowadzenia postEpowania przetargowego o wartosci
szacunkowej ponizej kwot okreslonych na podstawie art. I 1 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz.
1655 z p62n.zm.) na realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: " ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 290712 W Matyld6w- Zatllzierz gmina l-4ck - I etap o dl. l,l, km".

$2
Sklad Komisj i Przetargowej :

l. Tadeusz Cichosz - przewodniczqcy komisji
2. Anna Stariczak - czlonek komisji
3. Wieslawa Jankowska- czlonek komisji
4. Joarma Paliwoda - czlonek komisji
5. Magdalena Walczak - seketarz komisji

$3
Komisja zobowiq,za.na jest dziala6 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zam6wieri publicznych (i.t. Dz.U. z 2007 r. nt 223, poz. 1655 i z 2008 r Nr l7l,
poz.l058) oraz regulaminu pracy komisji przetargowej.

$4
l. Komisja przetargowa jest zespolem pomocniczym kierownika zamawiaj4cego
powolywanym do oceny spelnienia przez wykonawc6w warunk6w udzialu w postepowaniu o
udzielenie zam6wienia oraz do badania i oceny ofert.
2. Komisja przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiajqcego propozycje
wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty; wystEpuje
r6wnie2 z wnioskiem o uniewaZnienie postgpowania w przypadkach okreSlonych w ustawie
Prawo zam6wie6 publicznych.

$s
Komisja po przeprowadzonym postQpowaniu przedklada W6jtowi Gminy protok6l do
zatwierdzenia.

$6
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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