
Zarz~dz<nie:'<r 0050.134.2019 
W6jta G.,iny Siubice 

z dnia 3 gr.dnm 20 t 9 roku 

w sprjl~,{le: 	 powotania komisji do pr.zcprowadzenia p()St~powania 0 udzielenie 
zamowieoia publicznego p.n. llOdbi6r i zagospodarowanie odpadow 
komunalnyeh od wlaijcicie,i nicrucbornosci zamieszkatych Da te-reoie 
Gminy Siubice W Qkrcsic od 01.01.2020 r. do 3 •.12.2020 r.". 

Na podstawie arL 3 J Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samor7quzie .!"l1l1innym 
(ej. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 19 usC 2 UstiiWY l doia 29 styc711ia 2004 r. Prawo 
Zam6wieii Puhlicznych (Lj. Dz. U. z 20l& r., poz. 1986 ze zm!) ZiU7-4dzam. 00 nasti;puje: 

§ t 

Powotuj~ komisj, do przeprowadzenia post~powania 0 udLiclenie lamowicnia publiczncgo 
p.n.: "Odbi6r i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wraScicieH njeruchomosci 
zamieszkalych na terenie Gminy Slubicc w.okrcsie od 01.01.2020 r. do 3 L 12.2020 r.", znak 
sprawy: PP.zP.271.3.2019 w trybie przetargu nieograniczonego 0 wartosci szae-unkowej 
ponizej prog6w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 L 

PrawQ Zamowicn Puhlicmych w nastifpujqcym skladzi..:: 
1, Barbara Kaminska -. przewodnicillca komisji 
2. Barbara G6rska sekretarz komisji 
3. Martyna Czamecka - czIonek komisji 

§2 

Komisja zobowif}Zllna jest dziatac zgodnie z prL.Cpisami ustawy z dnia 
29 styczoia 2004 r. Prawo /llm6wien Public-znych (tj. Dz, U. 7,2018 r .. poz. 1986 ze zml). 

§3 

• 

Powolana Komisja przeprowadzi w prowadzonym postl'(powaniu 0 udzie!enie zamowicnia 

publicznego nast~puj<tce czynnoscI: 

1) poda kwott;':. jakfj. nmawiaj<tcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, 

2) otworzy oferty, 

3) oceni spelnianie przez wykonawcow warunk6w udziaJu w pos~powaniu. 


4) zbada i oceni ofeny, 

5) prz~dstawi propozycj~ wykluc1.enia 'wykonawcy, odrzucenia ofcrty omz wyborn 


najkorzystnicjszej ()ferty. 
6) \,vystqpi 7 wnioskiem 0 uniewaZnienie post~powania 0 udzielcnie 7..amo\l{ienia 

w zakresie pkt 3) i 4). 
§4 

Zarz~d1.enie wchodzi w Zycie z dnicm podpisania, 
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! Zmiany usta"''Y opublikowano w 07. U. 1. 2{)18 r.. pOl.. 1603 i pOI. 2215; {2fJ19 L pOL. 730. 


