Zarządzenie Nr 69/2014
Burmistrza Karczewa
z dnia 26 maja 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.: Dowóz dzieci (uczniów)
niepełnosprawnych od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej, z miejsca
zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Otwocku
przy ul. Majowej 17/19, 05-402 Otwock, do Gimnazjum Nr 1 im Batalionu „Zośka”
w Otwocku - Mlądz, ul. Majowa 267, do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
„Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów oraz do Szkoły
Podstawowej Nr 216 z Oddziałami Integracyjnymi „Klonowego Liścia” w Warszawie,
ul. Wolna 36/38, w roku szkolnym 2014/2015.
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 zm.) 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) Renata Sielska – sekretarz,
3) Ewa Kwasiborska – członek,
4) Danuta Trzaskowska – członek,
5) Róża Piwowarczyk – 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.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

