ZARZĄDZENIE NR 117/2021
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.:
"Sprzątanie i pielęgnacja ulic i terenów Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku"
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372, 1834) oraz art. 53 ust. 1 i 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem nr 7/2021 Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna z dnia 21 stycznia 2021 r., zarządza się co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych, na zadanie pn. „Sprzątanie
i pielęgnacja ulic i terenów Miasta Podkowa Leśna w 2022 roku” w składzie:
1) Joanna Oracka - Przewodnicząca Komisji Przetargowej,
2) Agnieszka Zielińska - Członek Komisji Przetargowej,
3) Artur Niedziński - Członek Komisji Przetargowej,
4) Marta Gerek – Sekretarz Komisji Przetargowej.
§ 2. 1. Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym Burmistrza Miasta Podkowa Leśna powołanym
od oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do
badania i oceny ofert.
2. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna może powierzyć Komisji Przetargowej wykonanie innych, niż
określone poniżej czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związane
z przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 3. Do zadań Komisji Przetargowej
Podkowa Leśna propozycji:

w szczególności należy przedstawianie Burmistrzowi Miasta

1) wykluczenia wykonawcy,
2) odrzucenia oferty,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty,
4) unieważnienia postępowania.
§ 4. Komisja Przetargowa działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej wprowadzony
Zarządzeniem nr 7/2021 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 21.01.2021 r.
§ 5. 1. Komisja Przetargowa rozpocznie prace z dniem jej powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy prace z dniem podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym
w postępowaniu lub z dniem podpisania ogłoszenia o unieważnieniu postępowania.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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