ZP.271.2.2012

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 17/2012
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 9 lutego 2012r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759
z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: "Wywóz odpadów stałych
z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany”
w składzie :
1. Przewodniczący – Krzysztof Urbanek,
2. Zastępca przewodniczącego – Joachim Świerc,
3. Sekretarz - Tomasz Jonek,
4. Członek – Tomasz Leja,
5. Członek – Janusz Górka.
§2
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1. wybór trybu, w którym ma być udzielone zamówienie;
2. ustalenie kryteriów i warunków postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki;
3. opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawienie go do
zatwierdzenia kierownikowi jednostki;
4. podejmowanie wszelkich czynności proceduralnych wymaganych przez ustawę
Prawo zamówień publicznych;
5. otwarcie, badanie i ocena ofert;
6. wybór najkorzystniejszej oferty;
7. przedstawienie kierownikowi jednostki zamawiającej wniosku dotyczącego wyboru
najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem;
8. powiadomienie uczestników o wyniku postępowania.
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§3
Kierownik jednostki zamawiającej na wniosek komisji dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy
oraz zawrze umowę z wybranym dostawcą/wykonawcą.
§4
Zamawiający zapewnia niezbędną obsługę administracyjną Komisji.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Termin otwarcia ofert: dnia 22.02.2011r godz. 10:00
Do wiadomości:
1. Krzysztof Urbanek ………………………………….,
2. Joachim Świerc ………….…………………………,
3. Tomasz Jonek………….……………………………,
4. Tomasz Leja ……………………………………….,
5. Janusz Górka………………………………………...
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