
Zarządzenie Nr 62/2010

Starosty Pułtuskiego 

z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (DzU z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w związku z art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (j.t. DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz na podstawie 

zarządzenia nr 5/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zasad stosowania 

przez  Dyrektorów  Wydziałów  Starostwa  Powiatowego  w  Pułtusku  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych, zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Marek Szajczyk – Przewodnicząca Komisji

2. Agnieszka Wądolna – Sekretarz Komisji

3. Katarzyna Gutowska – Członek Komisji

4.   Artur Rachuba – Członek Komisji

§ 2.

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

publicznego  pn.:  „Organizacja  i  przeprowadzenie  warsztatów  z  zakresu  technik  aktywnego 

poszukiwania  pracy  oraz  nabywania  kompetencji  kluczowych”  w  ramach  projektu 

„EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do  zatrudnienia  mieszkańców  powiatu  pułtuskiego”, 

realizowanego z poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym 

rynku  pracy  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki;  Projekt  współfinansowany  przez  Unię 

Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  a  w  szczególności  dokona  oceny 

wykonawców pod względem spełnienia przez nich warunków określonych w specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia  oraz  oceni  oferty  podlegające  rozpatrzeniu  w  celu  wyboru 

najkorzystniejszej oferty na realizację zadania. 

§ 3.

Komisja  przetargowa  określona  w  §  1.  działa  w  oparciu  o  Regulamin  Działania  Komisji  ds. 

Zamówień  Publicznych,  określony moim zarządzeniem nr  6/2010  z  dnia  29  stycznia  2010  r.  

w sprawie uchwalenia regulaminu komisji przetargowej.

§ 4.

Zobowiązuję Sekretarza Komisji do poinformowania o treści zarządzenia osób upoważnionych do 

uczestnictwa w pracach komisji określonych w § 2.



§ 5.

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnym Sekretarza Komisji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

STAROSTA

/-/ Andrzej Dolecki


