ZARZĄDZENIE Nr 335/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na:
„Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych
systemach napędowych) wraz z infrastrukturą”
Na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz § 4 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
w Urzędzie Miasta Bolesławiec,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
na: „Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych
systemach napędowych) wraz z infrastrukturą”, w następującym składzie:
1) Przewodniczący: Robert Rzepnicki-Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji
Miejskich,
2) Sekretarz: Dariusz Wawrzkiewicz-Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych
i Inwestycji Miejskich,
3) Członek Komisji: Renata Bernacka-Specjalista ds. Administarcji i Zamówień Publicznych.
§ 2. Komisja przygotuje i przeprowadzi postępowanie zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej wprowadzonym Zarządzeniem Nr 148/2018 Prezydenta
Miasta Bolesławiec, z dnia 8 maja 2018 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
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie
z art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotówkach równowartość
kwoty, o których mowa wyżej kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową. Członków
komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego (art. 21 ust. 1 ustawa Pzp), który
określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na
celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za
wykonywanie czynności oraz przejrzystości jej prac.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszego zarządzenia uznaje się za konieczne i uzasadnione.
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