
zARzĄDzEME Nr l/2007
Burmistna Krtuszyna

z dnia 24 sty.znta 2007 .oko

' 
sptłie poso|'Dia komiJji puet'Ęowei do przcprowadzenia posltpon9ń o

udzie|etr ie aDówień pub|iunych s Utdzie \łifFkim w Katuszynie

Na podstawie a.r 19,20 i 2l ustawy z dnia 29 stycaria 2004 r. PBwo
zmówień pub]icznych (Dz'U. Z 2004 r. Nr 19' poz 1 77 z pózll' a[) ustala się co

l. Powołuję komisję pŹetargowąaeądalej konisjądo pzęrowadzenia
posĘpowań o udzi€lmie mówień publicatych w Użędzi€ Mie,jskim w
Kałusz}nie z wyłączeniem z |ówień publicznych Fzlizowanych w t.ybie ari' 67
clowanej wyż-ej ustawy - zamówienia z wo]nej reki i zeówia publicaych' o
których mowa w art. 4 

' 
co do których nie stosuj€ się ustawy o zmówi€ni&h

public^ych.

2. Konisja na polecenie Burmistrza Kałusz}na może przygotować i prz€prowadzić
pośępowuia o u.lzielenie zamówień publicaych realizowanych w trybie ań' 67

w ustawy o@ zmówień publicalych i konkursów' o kórych mowa w ań' 4
pk 8 posiłkująo się zaPismi w ustawy'

l) P. stanisń a sadooh przewodniczący konisji
2) P. M&ia Bugno - z-ca przewodniczącego kmisji
1] P. Mal8orzala chrościcka sekJe|M komisji
4) P. Jolmta Gójska - członek komisj i
5) P Paw€ł Lryński- członek komisji

w praoach konisji nogąuczesticzyć inn€ osobyj€dynie w charal.terre biegłych.

a' Zadanien komisji j€st prz€Fowadz€nie pośęPowmia o udzielenie zamówienia
pubticaego zgodnie 7 obow;ą.1!jącymi pr^pismi.

5' Pracę komisji przeta.govej reguluje ..Regulmin pracy komisji przetargowej''
sranowiacy załącztik do niniei sfego mIzAdani^

6. Konisja more pracowac w składzie nie ru'i€j sz]m niż trzy osoby'



7. w Pr4?adku nie uczrstnicrenia w pllcach komisji przewodnicząc€go komisji
fiukcję Ę P€łni z'ca PŹewodniczące8o komisji'

8' skład komisji do pŹeprcmdenia kazdego z osobna posĘpowania o udzielenie
zamówienia publicaego ok€śli BmistŹ Kałuszyna spośród osob
\łymienionych w pld. 3'

9' Dokum€ntację posĘpowania o udzielenie zamówienia publicznego plowadzi

l0'W prz}padku ni€ ucz€stniozenia \ł pracach komisji sekEtaru komisji funkcję tę
pehi osoba wskazana przez Burmistrza Kałusąla spośród osób wymienionych w
pkL 3.

$2

Komisję pŹetaJgową powołuję do przepmwadzenia postępowań o udzielenie
zamówien publicznych w 2007 rcku'

.{3

ZMa],śnie w.hodzi w iłlci€ z dniem podpisania.

buf.MrsrR. l

"\


