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ZARZĄDZENIE NR 137
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „ Prace geodezyjne związane z gospodarowaniem mieniem, stanowiącym zasoby komunalne 

Gminy Żarów” 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 
223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zgodnie z § 20 i 21 zarządzenia Burmistrz Miasta Żarów nr. 112/09 
z dnia 18 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję komisję przetargową do dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w składzie: 1.Przewodniczący 
Komisji – Anna Kołodziej, 2.Sekretarz Komisji – Waldemar Chodorowski, 3.Członek Komisji – Przemysław 
Sikora, 4.Członek Komisji – Ryszard Rybak. 

§ 2. Zadaniem Komisji Przetargowej jest wyłonienie wykonawców w zakresie prac geodezyjnych związanych 
z gospodarowaniem mieniem, stanowiącym zasoby komunalne Gminy Żarów w latach 2011 i 2012. 

§ 3. Wyłonienie wykonawców nastąpi w trybie „Zapytania o cenę”. Sposób oceny polega na porównaniu cen 
ofertowych. 

§ 4. Oferta, której suma cen za poszczególne prace będzie najniższa zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2010 roku. 
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ZARZĄDZENIE NR 137  /2010 


Burmistrza Miasta Żarów


                 z dnia 25 listopada 2010 roku               


           w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia                 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Prace geodezyjne związane z gospodarowaniem mieniem, stanowiącym zasoby komunalne Gminy Żarów”


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zgodnie z 
§ 20 i 21 zarządzenia Burmistrz Miasta Żarów nr. 112/09 z dnia 18 września 2009 roku  w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie, zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję komisję przetargową do dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie zapytania o cenę w składzie:


1. Przewodniczący Komisji – Anna Kołodziej,


2. Sekretarz Komisji – Waldemar Chodorowski,


3. Członek Komisji – Przemysław Sikora,


4. Członek Komisji – Ryszard Rybak.


§ 2


Zadaniem Komisji Przetargowej jest wyłonienie wykonawców w zakresie prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem, stanowiącym zasoby komunalne Gminy Żarów w latach 2011  i 2012.


§ 3


Wyłonienie wykonawców nastąpi w trybie „Zapytania o cenę”. Sposób oceny polega na porównaniu cen ofertowych.


§ 4


Oferta, której suma cen za poszczególne prace będzie najniższa zostanie uznana 
za najkorzystniejszą. 


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  25 listopada 2010 roku. 


UZASADNIENIE 


do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów


w sprawie:
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ” Prace geodezyjne związane z gospodarowaniem mieniem, stanowiącym zasoby komunalne Gminy Żarów”.



Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). Kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 



Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.


Sporządził:


Waldemar Chodorowski


Referat  Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej






