
 

Zarządzenie Nr 395/2018 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 16 lipca 2018 roku 

 
 

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego. 
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:  
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:  
 
Przewodniczący: Damian Szkudlarek  
Członkowie:     Barbara Stasiak 
                               Roman Sodolski 
 
§ 2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

w celu wyłonienia wykonawcy przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz 
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2018/2019. 
  
§ 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Sieroszewice  
 
 

       Czesław Berkowski  



 

Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 395/2018 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 16 lipca 2018 roku 

 
 

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego. 
 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, tekst 
jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy tejże ustawy, kierownik 
zamawiającego może powołać komisję przetargową. Komisja przetargowa może mieć charakter stały 
lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. W oparciu  
o cytowany przepis Wójt Gminy Sieroszewice powołuje komisję do oceny spełniania przez 
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert 
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przewóz dzieci do szkół na 
terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 
2018/2019.  
W oparciu o powyższe, wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 
 
 
 
 

Wójt Gminy Sieroszewice  
 
 

       Czesław Berkowski  

 


