
Zarządzenie Nr OW – 210 / 06 
Burmistrza Gminy Baborów 
z dnia 10 marca 2006 roku 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przepr owadzenia przetargu na 
zadanie pn: “MODERNIZACJA MIEJSCA SPOTKA Ń I PLACU ZABAW Z FONTANN Ą 
W BABOROWE PRZY UL. KO ŚCIUSZKI” 
 
 Na podstawie art 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U Nr 19, 
poz.177 oraz Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 145, poz.1537 i Nr 273, poz.2703 oraz z 2005 r Nr 163, 
poz.1362 i Nr 184, poz.1539) 
 
zarządza si ę, co nast ępuje: 
 

§ 1.  
 

Powołuje się Komisję Przetargową dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na 
zadanie pn: “MODERNIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I PLACU ZABAW Z FONTANNĄ  
W BABOROWE PRZY UL. KOŚCIUSZKI”  
w składzie: 

1. Władysław Janowicz  - Przewodniczący 
2. Tomasz Krupa   - Sekretarz 
3. Magda Besz    - Członek 

 
§ 2. 

 

1. Do zadań Komisji należy w szczególności: 
1) prowadzenie postępowania, 
2) prowadzenie dokumentacji postępowania, 
3) realizacja czynności zamawiającego w ramach procedur odwoławczych 

przewidzianych w ustawie 
4) cena spełniania warunków wymaganych od wykonawców 
5) ocena ofert oraz wskazanie oferty najkorzystniejszej 
6) przedłożenie wyników prac komisji – protokołu postępowania wraz z ofertami 

oraz wszelkimi innymi dokumentami związanymi z postępowaniem – do 
zatwierdzenia przez Burmistrza 

7) proponowanie unieważnienia postępowania w okolicznościach przewidzianych  
w ustawie, 

8) opracowanie i publikacja ogłoszeń o wynikach postępowania i o zawarciu 
umowy na zasadach określonych w ustawie. 

 
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, a także decyzje lub 

inne oświadczenia woli w imieniu zamawiającego, kierowane przez komisję do 
wykonawców w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
- wynikające z realizowanych przez komisję przetargową czynności, o których 
mowa w ust 1 wymagają zatwierdzenia przez Burmistrza. 

 
§ 3. 

 

Organizację komisji przetargowej, tryb pracy oraz zakres obowiązków i odpowiedzialność 
członków komisji określa REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ stanowiący 
załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


