
ZARZĄDZENIE Nr 61/2018 
Wójta Gminy Gaworzyce 
z dnia 11 czerwca 2018 r. 

 
 powołania stałej komisji przetargowej dla udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy 

Gaworzyce 
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 994,100) oraz art. 19 ust. 3 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Powołuje się stałą komisję przetargową do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień 

publicznych prowadzonych przez Urząd Gminy Gaworzyce w następującym składzie: 

1. Katarzyna Kubas– Przewodniczący 

2. Małgorzata Pawlik– Sekretarz 

3. Monika Glińska – Członek 

4. Edyta Zielonka – Członek 

 

2. Do udziału w pracach stałej komisji przetargowej Kierownik Zamawiającego może powołać pracownika 

merytorycznie odpowiedzialnego za złożenie wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, jeżeli przeprowadzenie postępowania, ze względu na specyfikę zamówienia, 

wymaga jego uczestnictwa w pracach komisji. 

 

§ 2. 

Komisja działa zgodnie z Regulaminem pracy komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie 

zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przyjętym Zarządzeniem nr 71/2017 Wójta Gminy 

Gaworzyce z dnia 27 października 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 23/2018 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 

19 lutego 2018 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej w 

postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 3. 

Traci moc Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania 

stałej komisji przetargowej dla udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Gaworzyce. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt 

/-/ Jacek Szwagrzyk 


