
ZARZĄDZENIE Nr 24/2023 

WÓJTA GMINY KOBYLANKA 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Naprawy i remonty w ramach 

bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka”.   

Na podstawie art.53 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Naprawy i remonty w ramach bieżącego 

utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka” w następującym składzie: 

1. Iwona Wróbel   – przewodniczący    

2. Bartłomiej Kardas – sekretarz  

3. Marcin Lewicki – członek  

4. Agnieszka Mikuła – członek   

§ 2. Komisja przetargowa otrzyma następujące dokumenty dla potrzeb przeprowadzenia 

postępowań, tj.: 

1) ogłoszenie o przetargu nieograniczonym i zaproszenie do złożenia oferty, 

2) specyfikację  warunków zamówienia, wraz z załącznikami, 

3) wniosek o wszczęcie postępowania, z wyszczególnioną kwotą, jaką zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień, 

4) druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

§ 3. Do zadań komisji przetargowej będzie należało: 

1) ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym, 

2) rozpatrywanie ofert niepodlegających odrzuceniu i ocena ich zgodnie z kryteriami 

przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaproszeniu do składania 

ofert, 

3) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia 

postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

4) przyjmowanie i analiza wnoszonych odwołań wraz z przygotowaniem projektu 

odpowiedzi na odwołania, 

5) sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wg. druków ZP.     



§ 4. Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej,  który stanowi 

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr  22/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 lutego 2021 r. 

w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji 

zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy 

Kobylanka. 

§ 5.1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania. 

 2. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. 

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy  

 

Julita Pilecka 

 


