ZARZĄDZENIE Nr 45/2018
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 3 kwietnia 2018 roku
w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze
partnera, w celu wspólnej realizacji projektu/projektów w ramach Poddziałania
10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.1) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.2) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu
wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w
składzie:
1) Bartłomiej Tkaczyk – Przewodniczący Komisji,
2) Anna Sikora – Sekretarz Komisji,
3) Ilona Burkowska – Członek Komisji,
§ 2. 1. Zadaniem Komisji będzie ocena złożonych ofert w naborze, zgodnie
z kryteriami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2018 Burmistrza
Karczewa z dnia 13.03.2018r., w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wyłonienie
partnera.
2. Komisja dokona oceny złożonych ofert w terminie 14 dni od daty zakończenia
otwartego naboru partnera.
3. Podmioty biorące udział w naborze zostaną pisemnie poinformowane o wyniku
postępowania.
4. Nazwa podmiotu, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia naboru,
będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karczewie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, Dz. U. z
2018r. poz. 130
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Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475 i 2433.

