
ZARZĄDZENIE NR 114/2021 
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Łubniany do szkół w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 53 oraz 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 ze zm.) oraz § 5 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa 
lub przekracza kwotę 130 000 zł stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/2021 Wójta Gminy Łubniany 
z dnia 5 marca 2021 r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn.:  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany do szkół 
w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 

1) Przewodniczący – Mariusz Piestrak; 

2) Sekretarz – Monika Patrzek; 

3) Członek – Marcin Pawelec. 

§ 2. Do zadań Komisji należy podjęcie niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem postępowania, w tym wybór Wykonawcy zamówienia. 

§ 3. Szczegółowy tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin 
Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34/2021 Wójta Gminy Łubniany 
z dnia 5 marca 2021 r. 

§ 4. Kierownik jednostki zamawiającej na wniosek komisji dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy 
oraz zawrze umowę z wybranym dostawcą/wykonawcą. 

§ 5. Zamawiający zapewnia niezbędną obsługę administracyjną Komisji. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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