
                                            ZARZĄDZENIE  Nr 1/2009 
                                                Burmistrza Kałuszyna 
                                            z dnia 05 stycznia 2009 roku 
 
 
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie 
 
 
 
 
                   Na podstawie art. 19, 20 i  21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) ustala się co 
następuje : 
 

§  1 
 
1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” do przeprowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w 
Kałuszynie z wyłączeniem zamówień publicznych realizowanych w trybie art. 67 
cytowanej wyżej ustawy – zamówienia z wolnej ręki i zamówień publicznych, o 
których mowa w art. 4 , co do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach 
publicznych. 
 

2. Komisja na polecenie Burmistrza Kałuszyna może przygotować i przeprowadzić 
postępowania o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w trybie art. 67 
w/w ustawy oraz zamówień publicznych i konkursów, o których mowa w art. 4 pkt 
8 posiłkując się zapisami w/w ustawy. 
 

3. Skład komisji  : 
1) P. Stanisława Sadoch – przewodniczący komisji 
2) P. Maria Bugno – z-ca przewodniczącego komisji 
3) P. Małgorzata Chrościcka –członek komisji 
4) P. Jolanta Gójska – członek komisji 
5) P. Wanda Cudna– członek komisji 

W pracach komisji mogą uczestniczyć inne osoby jedynie w charakterze biegłych. 
 
4. Zadaniem komisji jest  przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

5. Pracę komisji przetargowej reguluje “Regulamin pracy komisji przetargowej” 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia 
 

6. Komisja może pracować w składzie nie mniejszym niż trzy osoby. 
 



7. W przypadku nie uczestniczenia w pracach komisji przewodniczącego komisji 
funkcję tę pełni z-ca przewodniczącego komisji. 
 

8. Skład komisji do przeprowadzenia każdego z osobna postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego określi Burmistrz Kałuszyna spośród osób wymienionych 
w pkt. 3. 
 

9. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi 
przewodniczący komisji. 
 

10. W przypadku nie uczestniczenia w pracach komisji sekretarza komisji funkcję 
tę pełni osoba wskazana przez Burmistrza Kałuszyna spośród osób wymienionych 
w pkt. 3.  

 
§  2 

 
Komisję przetargową powołuję do przeprowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych w 2009 roku. 
 

§  3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


