
Zarządzenie Nr OW – 155 / 09
Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 14 października 2009 roku

w  sprawie  powołania  Komisji  Przetargowej  dla  przeprowadzenia  przetargu 
nieograniczonego  na  realizację  zadania  „SPORZĄDZENIE  PROJEKTÓW  ZMIAN 
MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  MIASTA 
BABORÓW  ORAZ  PROJEKTÓW  ZMIAN  STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW”.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (tekst 
jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz.1655, oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1058, Nr 220, poz.1420 i Nr 
227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr19, poz.101 i Nr 65, poz.545),

zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się Komisję Przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na „SPORZĄDZENIE PROJEKTÓW 
ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
BABORÓW ORAZ PROJEKTÓW ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW” 
w składzie:

1. Wiesław Kozyra - Przewodniczący
2. Tomasz Krupa - Sekretarz
3. Jan Nasieniak - Członek
4. Władysław Janowicz - 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) ocena 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


