ZARZADZENIE NI 0050 1.2018
BURMISTRZA BARCZEWA
z dnia 12.06.2018 1.
w spuwie powoiania Komisji Prze’mrgowej do oceny spelniinia ptzez wykunawcéw
wanmkéw udzizlu w pnslgpnwaniu o udzielenie zaml’ywienia publicznego oraz
badania 1 aceny ohm.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawn zaméwieﬂ
publicznych (1,; Dz. u. z 2017 r., poz. 1579 29. zm.) 0:31 5 2 Regulaminu placy komisji
pzzetargowych powotywanych do prmpzowadzania postepowaﬁ o udzielanie zamOwieﬁ
publicznych w Urzgdzie Miejskirn w Barczewie stanowiqcego zalqcznik do Zarzqdzenia
N: 54/ 07 Burmisuza Barczewa z dnja 11 czerwca 2007 1,, posunawiam:
51

przepmwadzema postgpowania o udzielenie zamOWienia publicznego
plowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Budowa dxogi gminnej
w miejscowoéci Kaplityny (Kaplityny $rodkowe) - ETA? 11/ 2013 r. wraz z budowq
sieci kanalizacji sanitarnei i wodociqgowej"
w celu

powo1ac Komisje Przetargowq w sldadzie:
ZAKRESOBOWIAZKOW
FUNKLjA
[Mngmuwnsxo
Przewodm‘czgcy KrzyszloiZdziarslek Zgodniezzalgcznikiem
do Regulanu‘nu
komisji
pracy Komisli Plzetargowych
powolywanych do przeprowadzania poslepowaﬁ
o udzlelanie zaméwieﬁ pubhcznycb w Urzedzie
Mxejskim w Barczewie, stanowiqcym zaiqrznik do
Zarzgdzema
nr 54/07 Bunnislrza Earczewa z
dma 11.06.2007 roku
Aleksandm
Hod:
Sekretarz
Zgodnie z zalqcznikiem N: z
do Regulaminu
konusji
placy kumisji przetaxgowych
powolywanych do pxzepmwadzania pnstgpowaﬁ
o udzieleme zaméwieﬁ publicznych w Urzedzxe
Mlejskim w Barczewiz smnawiqcym zalqcznik do
Zarzqdzenlz
m 54/07 Buxmisl‘rzn Earczewa z
11
dnia 06 2007 mku,
Czlonek
Zgadnie z ulqcznikiem Nr 3
Ianusz 5mm
do Regulaminu
komjsji przehaxgowych
pzaCy
komisji
powdywanych do przepxowadzania pastepowaﬁ
o udzielame zaméwxeﬁ publicznych w szgdzie
Miejsklm w Earczewle stanowiqcym 2314mm do
nx 54/07 Buxmisuza Bamzewa z
Zarzqdzenia
dma 11.06.2007 mku.
Czlonek
Zgodnie z zalqcznikiem N: 5
Grzegorz Maryka
do Regulaminu
komisji przemrguwych
pracy
komisp
powolywanych do przepxowadzanja pmkgpowaﬂ
o udzielame Zamowieﬁ publicznych w Urzgdzie
Miejskim w Barczewie skanowiqcym zaxqcznik do
:1: 54/07 Burmistrza Barczewaz
Zarzadzema
7

I

er

am 11.05.2007 mku.

2

Komisje Przetargowq obowiqzuje Regulamin pracy komisji przebargowych
powolywanych d0 przeprowadzania postepowaxﬁ o udzielanie zaméwieﬁ publicznych w
Urzedzie Miejskim w Barczewie wpmwadzuny Zarzqdzeniem m 54/07 Burmjst-(za
Baxczewa dnia 11 czerwca 2007 n w sprawie wpmwadzenia Regulaminu Pracy Komisji
Przetaxgowych w Urzedzie Mnejskim w Barczewie.
§2

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podlecia,
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