
 

ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 
BURMISTRZA KARCZEWA 
z dnia 24 stycznia 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.
1
) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 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 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci 

i młodzieży, Poddziałania 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020, 

Nr umowy: RPMA.10.01.02-14-a861/18-00, realizowanego w ramach projektu pt.: „Z pasją do 

nauki w gminie Karczew”– 3 Części, w składzie: 

1) Marzena Szulc – przewodnicząca; 

2) Leszek Żuraw – sekretarz; 

3) Karol Chróścik – członek; 

4) Marta Kasprzak – 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 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815. 



 

 


