
ZARZĄDZENIE   NR  26/05

STAROSTY   PUŁTUSKIEGO

Z DNIA  17  SIERPNIA 2005 R.

w sprawie: powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie  art.  19  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w związku z art.33 ustawy z dnia 5 czerwca

1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (tj.  Dz.  U.  z  2001,  Nr  142  poz.  1592  z  późn.  zm.)

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Marianna Permanicka - przewodnicząca 

2. Małgorzata Pajewska - sekretarz komisji

3. Hanna Piskorska - członek 

4. Waldemar Balcerowski - członek

5. Agnieszka Kaczmarczyk - członek

§2.

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

publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kotłowni olejowo

–  gazowej  o  mocy  1380  KW  w  budowanym  szpitalu  w  Pułtusku”,  a  w

szczególności  dokonania  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.

Ze  względu  na  przedmiot  zamówienia  -  konieczność  posiadania  wiadomości

specjalistycznych, upoważniam do uczestnictwa w pracach Komisji w charakterze biegłych

(rzeczoznawców) przedstawicieli:



a)  Inwestora  Zastępczego  –  Wojewódzkie  Przedsiębiorstwo  Usług  Inwestycyjnych  

ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów w osobach: 

1.  Zbigniewa  Mikołajczaka 

2. Annę  Biedrzycką 

b) Zamawiającego w osobie: 

1. Krystyny Rzepnickiej.  

§4.

Osoby  występujące  w  imieniu  Zamawiającego  w  charakterze  biegłych  (rzeczoznawców)

zobowiązane są do przedstawienia opinii na piśmie w zakresie potrzeb określonych przez

Przewodniczącego Komisji  oraz  złożenia  pisemnego oświadczenia  o  braku lub  istnieniu

okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  17  ust.  1  ustawy  z  dnia  20  stycznia  2004  r.

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

§5.

Zobowiązuję  Sekretarza  Powiatu  do  poinformowania  o  treści  Zarządzenia  osób

upoważnionych do uczestnictwa w pracach Komisji określonych w §4.

§6.

Za wykonanie Zarządzenia czynię odpowiedzialnym Sekretarza Powiatu.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tadeusz Nalewajk

STAROSTA PUŁTUSKI 


