
ZARZĄDZENIE   NR  10/05

STAROSTY   PUŁTUSKIEGO

Z DNIA 6 MAJA  2005 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 2  i art. 21 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień  publicznych  (  Dz.U.  Nr  19  poz.  177  z  późn.  zm.)  zarządzam,  co

następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Marianna Permanicka - przewodnicząca 

2. Agnieszka Kaczmarczyk - sekretarz komisji

3. Małgorzata Pajewska - członek 

4. Marek Gruntmejer - członek 

§2.

Komisja  w  składzie  określonym  w  §1.  przeprowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  w  trybie  zapytanie  o  cenę  pn.  „Opracowanie  studiów  wykonalności  zadań
inwestycyjnych i przygotowanie wniosków aplikacyjnych do projektów inwestycyjnych w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: 
-  Postępowanie  dot.  Działania  1.1. Modernizacja  i  rozbudowa  regionalnego  układu

transportowego

Projekt:  „Wzrost  konkurencyjności  terenów  rekreacyjnych  położonych  nad  Narwią,

zwiększenie dostępności do Puszczy Kurpiowskiej”
Projekt dotyczy inwestycji drogowych w następujących ciągach komunikacyjnych: 

1. Droga Kacice – Pokrzywnica – Klusek:

a) odc. Pokrzywnica  od km 4 + 200 do km 6 + 900 tj. 2.700 mb,

b)  odc. Trzepowo – Klusek od km 10 + 617 do km 13 + 717 tj. 3.100 mb

2. Droga Gładczyn – Zatory – Popowo 

a) odc.  Gładczyn  –  granica  powiatu  (Wólka  Zatorska)  od  km  0  +  000  

do km 11 + 100 tj. 11.100 mb

3. Droga Porządzie – Obryte – Pułtusk



a) odc.  Granica  powiatu  –  Psary  od  km  19  +  200  do  km  30  +  850  

tj.  11.650 mb

b) odc. Pułtusk ul. Tartaczna od km 34 + 007 do km 36 + 126 – 2.119 mb.

4. Droga Przewodowo – Golądkowo – Niestępowo – Łubienica

a) odc.  Niestępowo  -  Łubienica   od  km  3  +  560  do  km  7  +  370   

tj.  3.810  mb

- Postępowanie dot. Działania 3.1. Obszary wiejskie 

Projekt: „Poprawa infrastruktury drogowej”
Projekt dotyczy inwestycji drogowej w następującym ciągu komunikacyjnym:

1. Droga Nasielsk – Gąsocin

a) odc. Gołębie – Klukowo od km 6 + 000 do km 8+983 
a w szczególności dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokona badania i oceny ofert w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia.

§3.
Zobowiązuje Sekretarza Powiatu do poinformowania o treści Zarządzenia osób upoważnionych do
uczestnictwa w pracach Komisji. 

§4.

Za wykonanie Zarządzenia czynię odpowiedzialnym Sekretarza Powiatu.

§5.

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia. 

TADEUSZ NALEWAJK
STAROSTA PUŁTUSKI 


