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Z A RZ ĄDZ E N lE ,.t,(/!,:Ź.,,.
Wójta Gminy Lani$a
z dnia l1.I2.2003r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargll w trybie procedury uproszczonej
Numęr przetargl: 7 32,05O1Ll l 03
na wykonanie Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej ,,Łanięta-Suchodębie etap

2004Łanięta" wraz z przepompownią ścieków we wsi Łanięta, gm. Łanięta.
Na podstawie pkt.
następuje

5.

1

.8 ,,Podręcznika procedur zawieraniaumów na wykonanie robót" zarządza się co

:

§1

Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzęniaprzetargll w trybie procedury uproszczonej w oparciu o

SAPARD w następującym składzie:
Przewodniczący - Marek Wojciechowski

program

1,

2.
3.
4.
5.

Sekretarz

Członek
Członek

Człotęk

-

Regina Płocharska

-Bożena Gmerek
- Wiktor Trzeciak
- Marek Szulc

A)

§3
jest
Deklaracji Bezstronności i Poufirości \\'g
zlożęnta
do
zoborriązan1.
Konrisji
członek
Kazdy
procedur.,."
6
Nr
Załącznlka
..Podręcznika
standardorvego formatu

§4

Uczestnictr,vo członkor,v Korrrisji Przetargowej w kazdym zebraniu jest obor,viązkor,ve. Terminy spotkari
został_v określone w harrnonogramie - ZaLączntknr 2

§5

Konrrsja zoborł,iązana jest do dokonania r,v\óoru lrajkorzystrricjszej ofer§, (spośrod ofęrt złożonvch)zgodnic
z kry,teriami zarvartymi r,r, dokumentacj i przetargorr cj
.

§6
Irrtcgralną częściąZarządzenta są rVr,v dokrrmerrty:
l
Załączntknr 1 - osoby odpor,viedzia].nę za sporządzerrie dokurnentacji przetargorve.j.
Załącznlknr 2 - han,nonogram prac Konrisji Przetargorvei

.
ż

*.1
,

v
Zarądzenie wchodzi w życie z dniempodjęcia.

GMINAŁANIETA

99-306 Łanięta, woj. łOdzkie
NlP 775-24-06-116

Regon

.,,....,........-...,

ł

Ula15721

Załączniknr 1 do Zarządzenie
Osoby odpowiedzi alne za sporządzenie dokumentacji przetargowej
I

ZoborłiąĄe

dokunrentacii przetargo\\U,l e \\
D.vrekcję Inr.vesĘ,cji \v Kuilrie Społka z o.o. do przvgotowania

szczegolności do opiu.o**ia specyfrkacji technicznej
",
lł 1,t1:|211,*i zarvarlymi r,v ..P odręczniku proc e dur,,,

rv oparciu o program SAPARD zgodrrie

z

Osobarrri odporviedzialnymi z ramienia DI w Kutnie Sp, z o,o,:
1. Regina Płocharska - St. Specjalista ds, Llmow

2.

Marek Szrrlc

-

Inspek-tor

Nadzoru

u.

Ofęrcntor'r dokunentorr
ramienia Gminy Łarrięta osobą odporviedzialną za uysłanie-dostarczenie
plzetargo\,vYclr j est Bozena Gmerek

Z

ilI

W,mienione osoby są zobor,viązane do podpisania Deklaracii Obiektyr,r,noŚci
foirrratu Zal; ączntka N r 4 P odrę czrrika p roce dur,,, "
.

_

IV
Zoborviązuje się Zespoł do zachorvania pełnej tajrrości prac,

GMrNA ŁAl,lIĘl-A

99-306 Łanięta, woj. łotlzkie

NlP 775_24_06-116
Regon illa15721

i PorrfnoŚci rvg

standardorvego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
harmonogram prac Komisji Przetargowej

Sesja przygotowawczai
OaUę&ie si-ę w dniu 22.012004roku o godz.900

IL
TII.

Iv.

Sesja otwarcia ofert:
Odóędzie się w dniu 22.0L20O4r roku o godz,

1015

pod względem
Badanie zgodności ofert zwymogami formalnymi oraz zgodnościofert
technicznym:
Odbędzie się w dniu 28.01 .2004 roku o godz, 1300
Ocena finansowa ofert i wybór najlepszej oferĘ:
Odbędzie się po otrzymaniu promesy

URZĄD GMINY
w Łaniętach

99,3Oó Łonięto pow. Kutno

woi. Łódź

iel, 35ó-74-0b ,

hx

35ó,7Ą-o3
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