ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 147/10
STAROSTY RACIBORSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn: "Remont, przebudowa i odbudowa istniejącego budynku krytej
pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu –
w zakresie hali basenowej z niezbędnym zapleczem (przetarg 3)"
Działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759
z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:
1)Marian Opic - Przewodniczący
2)Iwona Ciesielska - Sekretarz
3)Barbara Kowalska - członek
4)Roman Peikert - członek
5)Zygfryd Kostka - członek
§ 2. Zadaniem w/w komisji jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą: "Remont, przebudowa i odbudowa istniejącego budynku krytej pływalni
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – w zakresie hali
basenowej z niezbędnym zapleczem (przetarg 3)" , w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 3. Zadania komisji, tryb jej pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określone
zostały w pkt IV.4. Instrukcji Postępowania Nr 19/SZ/2007 dla Starostwa Powiatowego
w Raciborzu dotyczącej zamówień publicznych udzielanych w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych, wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 64/07 Starosty Raciborskiego z dnia
24.10.2007r.
§ 4. Działalność komisji kończy się z chwilą zawarcia umowy z wykonawcą na realizację
zamówienia, o którym mowa w § 2 lub unieważnienia postępowania.
§ 5. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Zamówień
Publicznych - Marianowi Opic.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w bazie Rejestrów
Urzędowych
Zarządzenia
Starosty
Raciborskiego
na
stronie
internetowej www.powiatraciborski.pl .

Starosta
Adam Hajduk
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