
ZARZĄDZENIE NR B.0050.127.2019
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z  2019 r., 
poz. 506), Zarządzenia Nr B.120.62.2018 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 29 maja 2018 r. oraz art. 19 ust. 1, 
art. 20 ust. 1 i 2, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1986 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

postanawia:

§ 1.powołać Komisję Przetargową w Urzędzie Miejskim w Bieruniu do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń”, (dalej zwana: 
Komisją) w składzie:

1. Anna Baron- Przewodnicząca Komisji- sprawy koordynacyjne,

2. Magdalena Pala- Sekretarz Komisji, sprawy merytoryczne,

3. Piotr Buchta- Członek Komisji, sprawy merytoryczne,

4. Barbara Skrobisz- Członek Komisji, sprawy merytoryczne,

5. Katarzyna Plewniok- Członek Komisji, sprawy proceduralne,

6. Dawid Bednarczyk- Członek Komisji, sprawy zw. z IT

§ 2.Komisja zostaje powołana w celu:

1) opracowania dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ wraz ze wskazaniem opisu przedmiotu 
zamówienia;

2) zbadania spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego;

3) zbadania zgodności ofert z SIWZ oraz ich oceny;

4) przedłożenia Burmistrzowi Miasta Bierunia propozycji wyników postępowania, w tym wyboru oferty 
najkorzystniejszej;

5) terminowego i rzetelnego dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w tym sporządzenia protokołu, przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych wraz 
z przepisami wykonawczymi oraz Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych od 
wartości 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.

§ 3.W razie nieobecności członka Komisji Przetargowej pełniącego obowiązki:

1) Przewodniczącego - w skład Komisji Przetargowej w okresie tej nieobecności wchodzi jako 
Przewodniczący Magdalena Pala,

2) Sekretarza - w skład Komisji Przetargowej w okresie tej nieobecności wchodzi jako Sekretarz Barbara 
Skrobisz,

§ 4.Komisja rozpoczyna pracę w dniu 13 sierpnia 2019 r. i kończy z dniem podpisania umowy.
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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