Zarządzenie Nr 124/2014
Burmistrza Karczewa
z dnia 18 września 2014 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego,
w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Budowa obiektów małej
architektury oraz miejsc postojowych służących gospodarce leśnej na działce nr
ew. 503, 504, 514, 506, 9 obr 46 w Karczewie pod nazwą ścieżka „Lasek za Ciuchcią”
w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza
poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI. „Wykorzystanie
walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2
„Turystyka - umowa o przyznanie pomocy Nr RPMA.06.02.00-14-098/13-00.
Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego określonego w tytule niniejszego zarządzenia, w składzie:
1) Marzena Skwara – przewodniczący,
2) Anna Sikora – sekretarz,
3) Sylwia Sabała – członek,
4) Łukasz Antosiewicz – członek.
§ 2. Prace Komisji Przetargowej prowadzone będą w oparciu o Regulamin udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie stanowiący załącznik do Zarządzenia
Nr 178/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 19 grudnia 2012 r. oraz w oparciu o Regulamin pracy
komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Karczewie stanowiący załącznik do Zarządzenia
Nr 28/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 22 lutego 2012 r.
§ 3. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, zakończy pracę w dniu
podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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