
 

ZARZĄDZENIE Nr 165/2020 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 23 grudnia 2020 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 2020 r., poz. 713
1
) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.
2
) 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 

realizację zadania którego przedmiotem są: Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

organizowanego przez Gminę Karczew, na liniach komunikacyjnych: K1 (Glinki – Ostrówek – 

Kosumce), K2 (Kosumce – Ostrówek - Góra Kalwaria), w składzie: 

1) Marzena Szulc – przewodnicząca; 

2) Paulina Bieńkowska – sekretarz; 

3) Michał Ciesielski – członek; 

4) Blanka Juszczyk – członek. 

  

§ 2. 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.  

 

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

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

w dniu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji przetargowej. 

 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Karczewa  

    Michał Rudzki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
1 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378; 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 288, poz. 1086. 

 

 


