
ZARZĄDZENIE NR 1019/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm) oraz § 5 ust. 5 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 748/2013 Burmistrza 
Miasta Świebodzice z dnia 14 marca 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:
Przewodniczący - Jadwiga Olesińska-Malinowska
Zastępca - Ewa Podemska
Członek - Monika Kak
Sekretarz - Małgorzata Miśta
w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
dla zadania: „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez 
tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”
§ 2. Do zadań Komisji Przetargowej należy miedzy innymi:

1) przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedstawienie 
kierownikowi zamawiającego propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia,

2) ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
3) badanie i ocena złożonych ofert,
4) przedkładanie kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, 

wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wnioskowanie o unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia.
§ 3. Przewodniczący Komisji Przetargowej do dnia 25.08.2017 r. przedłoży Burmistrzowi Miasta 

Świebodzice, celem zatwierdzenia, wniosek w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz 
z uzasadnieniem.

§ 4. Za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie opisane w § 1, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami 
wykonawczymi do ustawy, w szczególności za przygotowanie dokumentów, a także prawidłowe 
sporządzenie dokumentacji z postępowania, czynię odpowiedzialnym Przewodniczącego Komisji 
Przetargowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Bogdan Kożuchowicz
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie zarządzenia, kierownik zamawiającego może
powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).

Sporządził:

Małgorzata Miśta
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