ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW
z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę pod nazwą
"Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, jednostek budżetowych gminy
oraz instytucji kultury w 2021 roku"
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz na podstawie art. 18 ust.2, art.19 ust. 1 i 3 oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zarządza, co
następuje:
§ 1. Powołuję komisję przetargową, jako zespół pomocniczy Burmistrza mający za zadanie ocenę
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania
i oceny ofert, jak również do czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, nawykonanie dostawy pod nazwą
"Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie,jednostek budżetowych gminy oraz
instytucji kultury w 2021 roku"
§ 2. Ustalam następujący skład osobowy komisji przetargowej:
1) Paulina Rusek- przewodniczący komisji przetargowej,
2) Kutkowska Magdalena - sekretarz komisji przetargowej,
3) Szymon Kunicki- członek komisji,
4) Mariola Musiałowska- członek komisji,
5) Paulina Pacześna- członek komisji.
§ 3. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz regulamin pracy komisji
przetargowych powoływanych do przeprowadzenia tych postępowań reguluje zarządzenie Burmistrza Gminy
i Miasta Tuliszków nr 0151/197/2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie zasad prowadzenia postępowania
przy udzielaniu zamówień publicznych oraz regulamin pracy komisji przetargowych powoływanych do
przeprowadzenia tych postępowań w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Tuliszków
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