
ZARZ Ą DZENIENr 31/2013 
WÓJTA GMINY GÓZD 

z dnia 15 maja 2013 roku 
dot.: 

Powołania Komisji Przetargowej w sprawie post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a mniejszej niż  kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od wiaścicieli nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy na terenie 
Gminy Gózd" 
Podstawa prawna: 
- art. 19 ust.2 Ustawy prawo zamówie ń  publicznych, 
- 2 pkt. 8— 12 Regulaminu udzielania zamówie ń  publicznych w Urzędzie Gminy Gózd, 
- Zarządzenie nr 15/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia 24.03.2009 roku w sprawie powo łania 
w Urzędzie Gminy stałej komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia post ępowań  
o udzielenia zamówień  publicznych oraz ustaleniu regulaminu prac Komisji Przetargowej. 

W związku z pracami maj ącymi na celu przygotowanie post ępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego o warto ści szacunkowej powyżej 14 000 euro a mniejszej ni ż  kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na: „ Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od wia ścicieli nieruchomo ści, na których zamieszkuj ą  mieszkańcy na 
terenie Gminy Gózd" 

ustalam następujący skład komisji przetargowej: 

1. Grażyna Drózd 	 - przewodnicząca komisji, 

2. Anna Kowalska 	 - członek komisji, 

3. Jacek Krzemiński 	 - członek komisji, 

4. Irena Serafin 	 - członek komisji. 

Komisja przetargowa oceni spe łnienie przez wykonawców warunków udzia łu w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia oraz zbada i oceni złożone oferty. 

Ponadto komisja przetargowa przedstawi kierownikowi zamawiaj ącego propozycj ę  
wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty a tak że w zakresie, 
o którym mowa w art. 20 ust. 1, ustawy Prawo zamówie ń  publicznych wystąpi z wnioskiem o 
unieważnienie postqowania o udzielenie zamówienia. 

Spotkanie Komisji Przetargowej odb ędzie się  w Sali Nr 105 Urzędu Gminy w Goździe 
ul. Radomska 7, w dniu 16 maja 2013 roku o godzinie 10:15. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem og łoszenia. 

WÓJ 

mgr 


