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Wójta Gminy Czernikowo 

z dnia 24 lutego 2015 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo, gmina Czernikowo”. 

W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo gmina Czernikowo" i wynikającą z tego 

powinnością dokonania otwarcia złożonych ofert, oceny spełniania przez wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz przedłożenia propozycji wykluczenia 

wykonawców, odrzucenia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania, 

działając na podstawie art. 1 9 - 2 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zra.), 

Wójt Gminy zarządza 

co następuje: 

§ 1  

Powołuję Komisję przetargową w składzie: 

1. Marek Brzustewicz – przewodniczący 

2. Kinga Zagajewska - członek komisji 

3. Mariusz Gutowski – sekretarz. 

§  2  

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji przetargowej określone zostały 

w Regulaminie udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyżej wyrażonej w złotych 

równowartości 30 000 euro dla zadania w ramach Projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów 

w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, wprowadzonym Zarządzeniem 

Nr 5/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyżej wyrażonej w złotych 

równowartości 30 000 euro dla Zadania „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo gmina Czernikowo" w ramach Projektu 

„Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II 

Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia 

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych.  



§ 3  

 
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji. 

§ 4  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 


