ZARZADZENIE N1 0050501013
BURMISTRZA BARCZEWA
z dnia 22.03.2018 1.
w sprawie pownlania Komisji Plzekatguwej do many spelniania przez wykonawcéw
warunkéw udzialu w pnslgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego um
badania i oceny ofert.
Na podsfawie art, 21 1:51 1 ustawy z dnia 20 stycznja 2004 r. Prawo zamc’vwieﬂ
publiczuych (1.1. Dz. u. z 2017 r., poz. 1579 ze am) oraz § 2 Regulaminu placy komis
przetargowych powolywanych do przeprowadzania poslepowaﬁ o udzielam'e zaméwieﬁ
publicznych w Urzgdzie Miejskim w Baxczewie stanowiqcego zafgcznik do Zarzqdzenia
Nr 54/07 Burmist—rza Barczewa z dnia 11 czerwca 2007 1., poskanawiam:
g1

w celu przeprowadzenia postgpowania a udzlelenie zamdwiem'a publicznego
prowadzonego w trybie przetargu meograniczonego pn. Budawa chndnika (5mm
dydakrycznej) Wipsowo"- elap 1
7

poworac Komisjg Przetargowq w skradzie;
FUNKCIA
mm; INAZWISKO

ZAKRES

OBOWOW

Przewodniczqcy

KrzysszZdziarstek ZgadniezzahcznikiemN11

Sekretaxz

Aleksandra Hodt

karma

do Regular-Linn pxacy Komlsli Przelaxgowych
powolywanych do przepmwadzania poslepowaﬂ
o udzielame zamo’wxeﬁ pubhcznych w szedzxe
Miejskim w Barczewie, slanowiqcym zaL-gcznik do
Zaxzqdzema nr 54/07 Bunmstrza Barczewa z dma
11062007 mku

komx'sji

Zgodnie z ulqcznikiem Nr 2

dd

Regulaminu

powolywanydl

do

pmcy

kamisji

plzetargowych

plzepmwadunia

posig‘powaﬁ

o udzielerue zambwim pubhcznych w Urzgdzie
Mieiskim w samewie stanowiacym zalqcznik do
Zaxzqdzem'a m 54/07 Bumu'sh'za Baxczewa z dnia
11.06.2007 ruku.

smus

Czlonek
komisji

Ianusz

szmk

Monika Kurd

kumxsji

Zgodnie z zafqtznikiem N: 3

do Regulaminu pracy komis"
przetargowych
do
powolywanych
pxzeprowadzania postgpowaﬂ
o udzielanie zaméwieﬁ publicznych w Urzedzie
Mlejskim w Barczewie stanowiqcym zalqczm‘k do
Zarzqdzenia m 54/07 Burmistrza Barczewa z dnia
11.06.2007mku,
Zgadnie z zalqcznikiem N1 3
do Regulaminu pracy komisﬁ pxzemrgnwych
poworywanych do prupxowadzama poslepowaﬁ
o udziclanie zaméwieﬁ pnbﬁcznych w Urzgdzie
Mmjskim w Baxczewie stanowiacy‘m zaiqcznik do
Zarzqdzema nr 54/07 Buxmishza Baxczewa z dnia
1106200710101.

2

Przetargowq obowiqzuje Regulamin pracy komisji pxzetargowych
powolywanych do przeprowadzania postepowaﬁ o udzielanie zaméwxeﬁ publicznych w
Uzzedzie Mieiskim w Barczewie wprawadzony Zarzqdzemem m 54/07 Bunnisrrza
Barczewa dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji
Przetargowych w Urzedzie Miejskim w Barczewie.
Komisje

§2

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dmem podjecia

Wknwsk!

