Zarządzenie Nr 0152/23/2008 
Wójta Gminy Wręczyca Wielka 
z dnia 4 marca 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania  o  cenę na „Zaciągniecie  kredytu na okres 5 lat w wysokości 700.000zł na finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej w m. Borowe”.

Na podstawie: art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 164 z 2006 roku, poz. 1163 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
Przewodniczący ………………………….   …..….… Zenon  Kudła
Sekretarz ………………………………….….………. Maciej Buchliński
Członek …………………………………….….…..…. Kornelia  Chyra
§ 2
Komisja przetargowa otrzyma następujące dokumenty, zapewniające poprawne postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego tj.:
a/ specyfikację istotnych warunków zamówienia 
b/ druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
§ 3
1. Do zadań Komisji Przetargowej będzie należało:
a/ wydawanie i ewidencjonowanie wdanych SIWZ na podstawie złożonych wniosków od wykonawców,
b/ opracowywanie złożonych zapytań i przygotowywanie oraz przesyłanie udzielonych odpowiedzi,
c/ przygotowanie niezbędnych druków i formularzy,
d/ rozstrzyganie powstałych w toku postępowania sporów,
e/ przyjmowanie i ewidencjonowanie złożonych ofert.
2. Komisja dokona oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Komisja rozpatrzy ważne oferty i dokona ich oceny zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji    
    istotnych warunków zamówienia.
 4. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami rozdziału 4 Ustawy z dnia 29 
     stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
§ 4
Komisja działa na podstawie regulaminu pracy Komisji Przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego 
 zarządzenia.
§ 5
Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
	Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wyniku postępowania, po zatwierdzeniu protokołu przez 
           Wójta Gminy Wręczyca Wielka.
3. Komisja zakończy pracę po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarciu umowy.
§ 6
Niezbędną obsługę pracy Komisji Przetargowej zapewni Pan  Maciej  Buchliński
§ 7
Przewodniczącego Komisji Przetargowej upoważnia się do zasięgania w koniecznych przypadkach opinii 
 ekspertów lub biegłych.
§ 8
Regulamin pracy Komisji Przetargowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




 ………………………………..
										              /Zarządzający/



Wręczyca Wielka 04 marzec 2008 roku. 

