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ZARZĄDZENIE NR 35/20ZARZĄDZENIE NR 35/20ZARZĄDZENIE NR 35/20ZARZĄDZENIE NR 35/2011111111    

BURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻABURMISTRZA MIASTA ŻARÓWRÓWRÓWRÓW    

z dnia 24 marca 2011 r. 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania ow sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania ow sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania ow sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o    udzielnie zamówienia udzielnie zamówienia udzielnie zamówienia udzielnie zamówienia 
publicznego na "Dowóz ipublicznego na "Dowóz ipublicznego na "Dowóz ipublicznego na "Dowóz i    odwóz dzieci niepełnosprawnych zodwóz dzieci niepełnosprawnych zodwóz dzieci niepełnosprawnych zodwóz dzieci niepełnosprawnych z    terenu gminy Żarów do szkół terenu gminy Żarów do szkół terenu gminy Żarów do szkół terenu gminy Żarów do szkół 

iiii    Ośrodków RehabOśrodków RehabOśrodków RehabOśrodków Rehabilitacyjnoilitacyjnoilitacyjnoilitacyjno---- Edukacyjno  Edukacyjno  Edukacyjno  Edukacyjno ----Wychowawczych wWychowawczych wWychowawczych wWychowawczych w    Żarowie, Nowym Siodle, Żarowie, Nowym Siodle, Żarowie, Nowym Siodle, Żarowie, Nowym Siodle, 
Świdnicy, Strzegomiu, Bystrzycy Dolnej".Świdnicy, Strzegomiu, Bystrzycy Dolnej".Świdnicy, Strzegomiu, Bystrzycy Dolnej".Świdnicy, Strzegomiu, Bystrzycy Dolnej".  

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z § 19 i § 20 Zarządzenia Burmistrza 
Miasta Żarów z dnia 18 września 2009r. Nr 112/2009 w  sprawie wprowadzenia Regulaminu 
zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie, zarządzam co następuje:  

§§§§    1.1.1.1.    Powołuję Komisję przetargową do dokonania oceny złożonych ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji - Katarzyna Janik,  

2. Sekretarz Komisji – Adam Rakoczy, 

3. Członek Komisji - Przemysław Sikora 

§§§§    2.1.2.1.2.1.2.1.Komisja przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 
publicznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie.  

2. Komisja przetargowa może powołać biegłych do uczestnictwa w pracach komisji z głosem 
doradczym i udzielania dodatkowych wyjaśnień, a także wydania pisemnej opinii 

§§§§    3.3.3.3.    Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania. Komisja przetargowa 
zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą lub unieważnienia postępowania               
o udzielenie zamówienia publicznego. 

§§§§    4. 4. 4. 4. Oferty należy oceniać wg następujących kryteriów: 

      cena ofertowa    waga 100 % 

§§§§    5.5.5.5.    Burmistrz na wniosek Komisji przetargowej dokona ostatecznego wyboru wykonawcy.  

§§§§    6.6.6.6.    Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UzasadnienieUzasadnienieUzasadnienieUzasadnienie     

 Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.                  
z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek 
umożliwiających im realizacje obowiązku szkolnego i nauki jest zadaniem własnym gminy. 
Wobec powyższego konieczne jest przeprowadzenie postępowania przetargowego i co za tym 
idzie powołanie komisji konkursowej, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
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