ZARZĄDZENIE NR 329/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na wykonanie
robót budowlanych, przy realizacji zadania pn.: "Naprawa tynków sufitów budynku MZS Nr 3 przy ul. Słowackiego"
Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami: Dz. U z 2013 r. poz 984, poz. 1047 i poz. 1473, Dz. U. z 2014 r. poz. 423,
poz. 811, poz. 915, poz. 768 i poz. 1146) oraz § 2 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec
zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję komisję do przygotowania, i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na
wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: "Naprawa tynków sufitów budynku MZS Nr 3 przy ul.
Słowackiego", w następującym składzie:
- Przewodniczący Komisji - Andrzej Kuriata;
- Sekretarz Komisji - Robert Rzepnicki;
- Członek Komisji - Leszek Kutryba.
§ 2. Komisja przygotuje i przeprowadzi postępowanie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Komisji
Przetargowej wprowadzonym Zarządzeniem Nr 146/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec, z dnia 22 kwietnia 2014 roku.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową do oceny
spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny
ofert, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia jest naprawa tynków sufitów budynku MZS Nr 3 przy ul. Słowackiego.
Prace polegać będą na:
1. Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach – 1 218,07 m².
2. Prace związane z przygotowaniem pomieszczeń do prac remontowych: prace związane z przygotowaniem pomieszczeń
do prac remontowych, wynoszenie sprzętu i mebli, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, wnoszenie i montaż sprzętu i mebli.
3. Wykonanie tynków cienkowarstwowych grubości 10 mm na stropach, wykonanie na mokro ręcznie z gotowych
mieszanek dwuwarstwowo – 1 218,07 m².
4. Malowanie tynków wewnętrznych sufitów gładkich farbą emulsyjną akrylowa dwukrotnie + pas pod sufitem o szerokości
10 cm – 1 339,97 m².
5. Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 2x40W + 2X58W w remontowanych pomieszczeniach – 169 kpl.
6. Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 2x20W w remontowanych pomieszczeniach – 11 kpl.
Wysokośćśrodków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 195 000,00 zł.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszego zarządzenia uznaje się za uzasadnione.
- RR/RR
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