
 
Zarządzenie Nr 63/2012 
Burmistrza Karczewa 

z dnia 23 kwietnia 2012 roku 
 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania                      
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu 

wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Wykonanie prac projektowych polegających na 
opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do nieruchomości 
zlokalizowanych przy ul. Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego, Traugutta na 

osiedlu mieszkaniowym „Częstochowska” i ulicy Częstochowskiej w Karczewie oraz                  
w ul. Częstochowskiej i w drodze Wojewódzkiej Nr 798 w Otwocku Małym, Gmina 

Karczew wraz  z uzyskaniem  w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji                         
o pozwoleniu na budowę. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również pełnienie 

nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Powołuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie ww. 
zamówienia publicznego w składzie: 
1) Marzena Skwara – przewodniczący, 
2) Łukasz Antosiewicz – sekretarz, 
3) Anna Sikora –  członek, 
4) Andrzej Biedrzycki – członek. 
 

§ 2. Prace Komisji Przetargowej prowadzone będą w oparciu o Regulamin udzielania 
zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie stanowiący załącznik do Zarządzenia  
Nr 159/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 28 listopada 2011 r., ze zmianami wprowadzonymi 
Zarządzeniem Nr 169/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 29 grudnia 2011 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 powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 

 
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 Burmistrz Karczewa 
 inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 
 


