
 

ZARZĄDZENIE Nr 356/2010 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 2010-06-28 

 

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 (Dz. U. tj z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)  

z a r z ą d z a m co następuje:  

 

§ 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:  

 

Przewodniczący: Barbara Stasiak  

Członkowie:        Roman Sodolski  

                            Ryszard Boduch  

 

§ 2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu dla wyłonienia 

wykonawcy w celu dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie, Zamościu oraz 

do Gimnazjów w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2010/2011.  

 

§ 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.  

 

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr  353/2010 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca  

2010 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. 

 

 
Wójt Gminy Sieroszewice  

 

      Czesław Berkowski  



UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Nr 356/2010  

Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia 2010-06-28 

 

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego. 
 

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

Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 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.  

W związku z  nieobecnością członka komisji wskazanego w zarządzeniu Nr 353/2010 Wójta 

Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2010 r. zaszła konieczność zmiany składu komisji  

i wydania nowego zarządzenia w tej sprawie. 

 

 

 

 
Wójt Gminy Sieroszewice  

 

      Czesław Berkowski  

 


