
ZARZĄDZENIE NR 104/2018
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na „Dowóz uczniów do szkół od 03.09.2018 do 21.06.2019”

Na  podstawie  art. 19 ust. 1 ustawy  z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień  publicznych   (Dz.  U.
z  2017r.,  poz.  1579 z późn.  zm.),  zgodnie z § 9 Regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim
w Żarowie,  wprowadzonego  zarządzeniem  Nr  70/2014  Burmistrza  Miasta  Żarów  z dnia  13 maja  2014 r.,
zarządzam, co następuje:

     § 1.  Powołuję komisję przetargowa do dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Dowóz  uczniów  do  szkół  od  03.09.2018  do
21.06.2019” w trybie przetargu nieograniczonego w składzie:

1) Przewodniczący Komisji – Aleksandra Walada

2) Sekretarz Komisji – Katarzyna Janik

3) Członek Komisji – Agata Piotrowska.

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

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
"(...)  obowiązkiem gminy jest  zapewnienie bezpłatnego transportu i  opieki  w czasie przewozu lub zwrot
kosztów  przejazdu  środkami  komunikacji  publicznej",  jeżeli  droga  dziecka  z domu  do  szkoły,  w  której
obwodzie  dziecko  mieszka,  przekracza  odległości  3  km  –  w  przypadku  uczniów  klas  I-IV  szkół
podstawowych  oraz  4  km  -  w przypadku  uczniów  klas  V  i VIII  szkół  podstawowych  oraz  uczniów
gimnazjów.  Na realizację zadania zostanie wydatkowana kwota nieprzekraczająca wartość 30 000,00 euro,
mimo to przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, z  założeniem  uczciwej konkurencji i braku
podejrzenia dzielenia zadania. 

Zgodnie  z art. 19 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579  z  późn.  zm.)
„Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia”.
Wobec powyższego, uzasadnionym jest podjęcie niniejszego zarządzenia.
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