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Wójta Gminy Łanięta
z d,niaII.I2.2003r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzęniaprzetargu w trybie procedury uproszczonej
Numer przetargl: 731 -050 1 L4 l 03
na wykónanie ,,,,Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w miejscowości Anielin, gm. Łanięta.
2. Budowa sieci wodociągowej PCV 110 i przyłączy wodociągowych PE40 we wsi Suchodębie,

gm Łanięta, 3. Budowa sieci wodociągowej

PVC

110 we wsiach Budy Stare- Ryszardów gm.

Łanięta."

Na podstawie pkt.

następuje'

5 .1

.

8 ,,Podrę:czńkaprocedur

zawrcraniaumów na wykonanie robót" zarządza się co

u,
powołuję Komisję przelatgowądo przeprowadzeniaptzetargu w trybie procedury uProszczonej w oParciu o
plogram SAPARD w następującym składzie:

1. Przewodniczący

2
3,
4
5.

Sekretarz

Członek
Członęk
Członek

-MarekWojciechowski

- Regina Płocharska
_ Bożena Gmeręk

- Wiktor Trzectak
- Marek Szulc

§2

z rrttlczrrt'rni
Zobolviązule u,sz}.stkie osoby por,r,ołane do Komisji Przetargowej do działarria zgodnre
l(orrrisji
Sekretarza
..podręcirtita proóedu...." i Insirukcjanri dla Przer,r,odnicząaego Korrrisii Przetargowej.
ej,
P rzetargolvej - gło suj ąc1- clr członkór,r, Korni sj i P rzetargor,v
§3

Kazd1- czlonek Kornlsii zoborviązan_v jest do złożeltia Deklaracji BezstroruloŚci
"
standardorve go fornrailr ZaLączntka Nr 6 .,P odrę cznika proc e dur.
.

i

PoufuoŚci

\\'g

.

§4

jest obor,viązkor,r'e. Terrnin1' sPotkali
Uczestnictr,r,o członkorv Komisji Przetargor.vej lv kazdym zebraniu
ż
zostały określone łv lrarnronogranrie - Załącznlknr
§5

(spoŚrod ofcń złozonYclr) zgodnic
Komista zoborviązana lcst do dokonania lvlóont rrajkorzystnicjsze.j ofert1,
z kn,teriarrri zar,vańyrni rł, dokunren tacj i p rzetargo

\\ eJ

§6
Irrtegralną częściąZarządzenia są n/r,v dokumenty:

1.

ż.

iZalączniknr 2 -

Źa1ąc'znlkn,

o.ob_u odporviedzialnę zasporządzenie dokumentacji przetargorvej,

lrarrrrorrogram prac Kornisji Przetargor,vej

§7
Zarządzenie r,vchodzi w życie z dniem podjęcia,

Ztłączniknr 1 do Zarządzenie
osoby odpowiedzi a|ne za sporządzenie dokumentacji przetargowej
I.

aw
Zobowtązll1e Dyrekcję InwesĘcji w Kutnie Spółka z o.o, do przygotowartia dokumerrtacjiPrzetargowej
z
zgodnie
specy{rkacji technicznej w oparciu o plograrn SAPARD

szc"egolności ło opiaco*arria
wytyCznymi zawartymi w ,,Podręczniku procedur ",",

Osobami odpowiedzialnymi zralrttlęnlaDl w Kutnie Sp, z o,o,:
1. Regina Płocharska - St. Specjalista ds. umów
ż. Marek Szulc - Inspektor Nadzoru

il

Z rurtięnia Gminy Lanięta osobą odpowiedzialną za wysłanie-dostarczenie Oferęntom dokumentow
przetargowych jest Bożena Gmerek
V

TIL

i PoufnoŚci wg standardowego
Wymienione osoby są zobowiązane do podpisania Deklaracji ObiektywnoŚci
foimatu Załącznlka Nr 4,, P o drę cznlka proce dur,,, "

ry
zobowiązllle się zespół do zachowania pełnej tajności prac,

GMINA ł.ANIĘTA

99-306 Łanięta, woj. łódzkie
N
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Za|ącznik nr 2 do Zarządzenia
harmonogram prac Komisji Przetargowej

l.

Sesja przygotowawczai
OdbędŻie się w dniu 21.0I.2OO4 roku o godz.

900

il.

Sesja otwarcia ofert:
Odbędzie się w dniu ż1.0L2O04r roku o godz. i015

ilI.

Badanie zgodności ofert z wymogami formalnymi oraz zgodnościofert pod względem
technicznym:
Odbędzie się w dniu żLOL.2004 roku o godz. 1300

IV.

Ocena finansowa ofert i wybór najlepszej oferty:
Odbędzie się po otrzymaniu promesy.

URZĄD GMINY
w Łaniętach

99-30ó Łonięto pow, Kuino
woi. Łódź
tel. 356-7/,0b |ąx 356,7Ą-O3

