ZARZĄDZENIE NR 48 / 2011
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 lipca 2011 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ), art. 47 ust. 3 o finansach
publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 19,20,21 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 167 poz. 1163 z 2006 r. z
późn. zm. ).
zarządzam, co następuje :
§1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pt Dostawa materiałów piśmienniczo - biurowych do projektu edukacyjnego w
ramach projektu pt. „WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW GMIN
POWIATU LIPNOWSKIEGO – II EDYCJA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwaną dalej Komisją w
następującym składzie:
1. Artur Rybicki - przewodniczący
2. Renata Gołębiewska – członek
3. Radosław Paśniewski – sekretarz Komisji
§2
1. Komisja działa zgodnie z regulaminem pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik
do Zarządzenia nr 06/2006 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 12 grudnia 2006 roku ,
2. Przed podjęciem czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, kaŜdy członek Komisji składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią
Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz Ŝe znane są mu przepisy Ustawy z dnia 17
grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (
Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm. ),
§3
Komisja rozpoczyna prace z dniem jej powołania, natomiast kończy z dniem podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub po upływie terminów przewidzianych na wnoszenie środków
ochrony prawnej na decyzję o uniewaŜnieniu postępowania.
§4
Za wykonanie niniejszego zarządzenia odpowiedzialny jest Główny Specjalista ds. zamówień
publicznych.
§5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

