
ZARZĄDZENIE NR 0050/657/2020 
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) oraz § 12 ust. 3 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 22 lit. d 
Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach stanowiącego załącznik do 
Zarządzenia nr 351/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 12 listopada 2019 r. zarządza się, co 
nastepuje: 

§ 1. Powołuję się Komisję Przetargową w składzie: 
1. Przewodniczący -Sławomir Sprawka 
2. Zastępca - Magdalena Zbroniec 
3. Członek - Benita Kramarz 
4. Członek - Karolina Strzyżewska 
5. Sekretarz - Jakub Stolicki 

w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego pn. " Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Świebodzice.", 
sygnatura postępowania RS.271.17.2020. 
§ 2. Do zadań Komisji Przetargowej należy między innymi: 

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

2) przeprowadzenie negocjacji, 
3) badanie i ocena złożonych ofert, 
4) sporządzenie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu dokończenia procedury, 
5) wnioskowanie o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 3. 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. 

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

Paweł Ozga 
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie zarządzenia, kierownik zamawiającego powołuje
komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ).

Sporządziła:

Karolina Strzyżewska
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