
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 75/2015 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 10 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań                      

o udzielenie zamówień publicznych. 

 
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 z późn. zm.
1
) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.
2
) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych w trybie przetargów nieograniczonych, w celu wyboru wykonawców na wykonanie czterech 

następujących zadań: 

1) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. 

Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie, wraz z budową pompowni ścieków 

i przyłączy do granicy nieruchomości - zadanie 4; 

2) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego, Traugutta, Winczakiewicza, Bohaterów 

Powstania Styczniowego i Maciejewskiej w Karczewie wraz z budową przyłączy do granicy 

nieruchomości - zadanie 5; 

3) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej w Karczewie (droga powiatowa) wraz 

z budową przyłączy do granicy - zadanie 6; 

4) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w odcinku drogi wojewódzkiej 798 w Otwocku Małym, wraz 

z budową pompowni ścieków i przyłączy do granicy nieruchomości - zadanie 7, 

realizowanych w ramach Projektu: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i 

Gminy Celestynów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wg Zał. nr 7 do 

Umowy o dofinansowanie, w składzie: 

1) Marzena Skwara – przewodniczący; 

2) Łukasz Antosiewicz – sekretarz; 

3) Anna Sikora – członek; 

4) Sylwia Sabała – członek. 

 

§ 2. Prace Komisji Przetargowej prowadzone będą w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 

publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie, stanowiący Załącznik do Zarządzenia  Nr 133/2014 

Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2014 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. oraz w oparciu o Zarządzenie Nr 73/2014 

Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2014 r., w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. 

„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów gwarantem 

świadczenia usług dla mieszkańców na najwyższym poziomie”. 

 

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

umów z wykonawcami, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze. 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 

 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Karczewa 

       inż. Władysław Dariusz Łokietek  



 

 

 

_________________________ 
1 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 

1072. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 

423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349 i 478.
 


