
 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2019 
BURMISTRZA KARCZEWA 
z dnia 11 kwietnia 2019 roku 

 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania                      

o udzielenie zamówienia publicznego 
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, poz. 1603 i poz. 2215) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy na 

wykonanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności 

nieruchomości w ulicach: Prusa, Miłosza, Popiełuszki, Staffa, Reja, Wąska, Miziołka, Krasickiego, 

Hallera, Kochanowskiego, Herberta zlokalizowanymi na terenie osiedla mieszkaniowego Zagóry 

w Karczewie, realizowana w ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Karczew i Celestynów – etap II” – dwie Części, w składzie: 

1) Marzena Szulc – przewodniczący; 

2) Karolina Grzegrzółka – sekretarz; 

3) Leszek Żuraw – członek; 

4) Dorota Włastowska – członek. 

  
§ 2. Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew 

i Celestynów – etap II” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

 

§ 3. Prace komisji przetargowej prowadzone będą w oparciu o Regulamin udzielania 

zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie stanowiący Załącznik do Zarządzenia  

Nr 2/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 8 stycznia 2019 r. oraz w oparciu o Regulamin pracy 

komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Karczewie stanowiący Załącznik do Zarządzenia 

Nr 64/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 14 maja 2015 r.  

 

§ 4. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, zakończy pracę w dniu 

podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji przetargowej. 

 

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


