
ZARZĄDZENIE NR 155/2020 
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na zadanie, pn.: „Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie Gminy 

Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 2019r. 
poz. 1843) oraz § 8 ust.1 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 185/2019 Wójta Gminy Łubniany z dnia 
15 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu, zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego, oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert 
na zadanie, pn.: „Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu 
partnerstwa publiczno-prywatnego” w następującym składzie: 

1) Przewodniczący – Mariusz Piestrak, 

2) Sekretarz – Katarzyna Szewczyk, 

3) Członek – Piotr Pośpiech, 

4) Członek – Monika Patrzek, 

5) Biegły Komisji – Radca Prawny - Marcin Wawrzyniak. 

§ 2. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) Podejmowanie wszelkich czynności proceduralnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wyłonienie partnera prywatnego wymaganych przez prawo. 

2) Otwarcie, badanie i ocena ofert. 

3) Wybór najkorzystniejszej oferty. 

4) Przedstawienie kierownikowi Zamawiającego wniosku dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty, 
względnie wniosku o unieważnienie postępowania wraz z uzasadnieniem. 

5) Powiadomienie uczestników postępowania o jego wynikach. 

§ 3. Kierownik Zamawiającego na wniosek Komisji dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy, z którym 
zawrze stosowną umowę. 

§ 4. Zamawiający zapewnia niezbędną obsługę administracyjną Komisji. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Łubniany z dnia 09 października 2020r. w sprawie 
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego, oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny 
ofert na zadanie pn.: Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Łubniany 
 
 

Paweł Wąsiak 
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