
ZARZĄDZENIE Nr 226/2013 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z  dnia 2013-01-15 

 
 

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego. 

 

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze 

zmianami), z a r z ą d z a m co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie: 

 Przewodniczący: Ryszard Boduch 

 Członkowie:        Damian Szkudlarek 

                             Tomasz Woźniak 

                            Beata Chościńska 

 

§ 2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy na zawarcie umowy ubezpieczenia przez 

Gminę Sieroszewice w zakresie: 

               - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży    

zwykłej, 

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

- ubezpieczenia szyb od stłuczenia, 

- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

- ubezpieczenia komunikacyjnego. 

 

§ 3. Do zadań komisji należy w szczególności: 

 

1. poinformowanie uczestników o zasadach przeprowadzenia postępowania, 

2. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, 

3. sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyniku postępowania. 

 

§ 4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. 

 

§ 5. Po rozstrzygnięciu przetargu komisja rozwiązuje się. 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                         Wójt Gminy Sieroszewice 

 

 

                                                                                         Czesław Berkowski 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice 

nr 226/2013 

z dnia 2013-01-15 

 

 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i  3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, 

tekst jednolity (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, kierownik zamawiającego może 

powołać komisję przetargową. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być 

powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. 

 
 

                                                                                        Wójt Gminy Sieroszewice 

 

 

                                                                                         Czesław Berkowski 
 


