
Zarz~dz'Di. NT 0050.140.2019 
W6jta Gminy Slubice 

z doia 17 grudnia 2U19 roku 

xv spr@-ie~ 	 powolaoia komi-sji do przeprowadzenia post~r)Owania 0 udzielenje 
zamowicnia publieznego p.n. .,Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w 
komunalnych od wlascicieH nierncbomosd zamieszkatych oa terenie 
Gminy Slubite w 2020 roku'\ 

Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 199D r. 0 samorzqdzie gminnym 
(tl. Dz. u. z 2019 r., poz. 506) i art 19 Ust. 2 Usta\\lY z dnia 29 slycznia 2004 f. Prawo 
Zamowien Puhlicznych (Lj. Oz. U. z 201& r.• poz. 1986 ze zm l ) 1'~rZ4dzam, co nasb;;puje: 

§ 1 

Powotuj~ komis.i<; do przeprowadzcnia postr;powania (; udzie\cnie zam6wicnia publiczncgo 
p.n.: ,.Odbior i zagospodarowanic odpadow komunalnych od wlascicieli nicrucnomosci 
zamieszkalych na terenie Gminy Slubice w 2020 roku.'", znak sprawy: PPZP.271.4,2019 w 
trybie przetargu nieograniczoncgo 0 \vartosci szacunkowej ponizej progow ustalonych na 
podstawie art I i ust 8 Ustawy z dnia 29 styczniu 20U4 r, Prawn Zam6wicn Publicznych w 
nastlTPujq.cym skladzie: 
1. Barbara Kaminska - przewodnicl(:tCa komisji 
2. Barbara Gorska .- sekretarz komi"ji 
3. Martyna Czarnecka - czlonek kornisji 

§2 

Komisja zobo\vlq7ilna jest dzialac zgodnic z przcpissmi ustal,vy z dma 
29 s{ycznia 2004 r, Prawo Zam6wicn Public7nych Cej. Dz. t1 z 2018 r., poz. 1986 zc zml), 

§3 

Powolana Komisja przeprowndzi w prowadLonym posti\!powaniu 0 udziclenie zamo'wienia 
publicznego nastypuj/:lCC czynnosci: 
1) pods kwoty,jakq zamawiajl.lcy zamierza przeznaczyc ua sHnansowanie zarn6wienia. 
2) otworzy oferty. 
3) oceni spdnianic przez vvykonawc(iw warunk6w udzialu w postypowaniu, 
4) zbada i oceni ofeny, 
5) przedstawi propozycj<; \ovylduczenia w-ykonawcy, odrzucenia oierty Ora? \v){b<,ru 

najkorzystniejszej oferty, 
6) wystlfpi z "vnioskiem 0 unicv.azJ1!enie postypowania 0 udzielenic zamowicoia 

w zakresie pkt 3) i 4). 
§4 

Zarz<):dzenie wchodzl w zycie z dnicm podpisania. 
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lrnian} ustawy opubHkowal1o w DL. U, L 20 j 8 f •• poz, j 603 i POJ:, 2215: z 20 19 L. poz. 730. 


