
ZARZĄDzENIE Nr10/2011

woJTA GMINY e Ózn
z dnia 21 lutego 20tl roku

dot:
Powołania Komisji Przetargowej w sprawie postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego o wańości szacunkowej powyżej 14 000 euro a mniejszej niż lrwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie ań. 11. ust. 8 ustawy na:

,rWykonywanie usług pnewozowych w zakresie transpońu zbiorowego osób w ramach
regularnej komunikacji publicznej na terenie gminy Gózd".

Podstawa prawna:
_ art. 19 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych,
_ 52 ph 8_12 Regulaminu udzielania zamówień publicznychwUrzędzie Gminy Gózd,

' -- Zanądzenie nr 15/20a9 wójta Gminy Gózd zdnta24.032009 roku w'sprawie powołania
w |Jruędńe Gminy stałej komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowń
o udzielenia zamówień publicznych oraz ustaleniu regulaminu prac Komisji Przetargowej.

W zwipku z pracarni mającymi na celu przygotowanie postępowania w Ębie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a mniejszej nź
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ań. 11. ust. 8 ustarvy na:

,rWykonywanie usług pr'Zewozo}Yych w zakresie transpońu zbiorowego osób w ramach
regularnej komunikacji publicznej na terenie gminy Gózd".

ustalam następuj ący skład komisj i przetargowej :

l. Adam Siczek
2. Anna Kowalska
3. Jacek Krzemiński

_ przewodni czący komisj i,
_ członek komisji
- członek komisji.

Komisja Przetargowa oceni spełnienie przez wykonawców warunków udziału

w postglowaniu o udzielenie zamówieńa oruzzbada i oceni ńożone ofeĘ.
Ponadto komisja przetargowa pruedstawi kierownikowi zamawiającego propozycję

wykluczenia wykonawcy, odrancenia oferty oraz wyboru najkotzystniejszej oferty, a także

wzakresie, o którym mowa w art. 20 ust. l, Ustawy Prawo zamówień publicznych wystąpi

z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

Spotkanie Komisji Przetargowej odbędzie się w sali Nr 105 Urzędu Gminy w Gożdzie
ul. Radomska 7 w dniu2}lutego 201I roku o godzinie 10:15.
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Zaruądzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


