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Z^RZĄDZ'ENIE Nr 51/13

WÓJTA GMINY BARTNIC 7'KA

zdnia 15 listoPada 2013 roku

w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dostawę

komputerów stacjonarnych, monitorów' oprogramowania i przeprowadzenia szkolenia

w ramach realŁacji projektu pod nazrłą rrPrzeciwdziałanie łvykluczeniu cyfrowemu na

terenie gminy Bańniczka''

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy zdtia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminn1łn (Dz. U. z Ż013 r-, poz. 594 i poz' 645)

rozporządzenia Rady Ministrów z drua 14 września

przeprowadzaria ptzetargów oraz rokowań na zbycie

2108 zpóźn.zm.I), zarządzarct' co następuje:

$ 1. Powołuję Komisj ęPrzetargowąw składzie:

Przewodniczący - Pan Benedykt Kamiński

Pan Marek Ojdowskr

Pani Teresa Rulko

Pan Jerzy Szramka

oraz $ 8 ust.l i ust. 2, $ 10, $ 14

2004 r. w sPrawie sPosobu i trybu

nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.

$ 2. Celem Komisji jest przeprowadzęntęw dniu 2ó listopada}}|3 r' pierwszego przetargu

ustnego nieograniczonego na dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów'

oprogramowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach rea|łzacJi projektu pod nazwą

,,PtzecłwdziaŁarnewykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bartniczka'''

s 3. Do zadń komisji należy:

1) poinformowanie uczestników przetargu o sposobie i trybie przeprowadzeniaptzetatgu'

2) przeprowadzenie przetargu na dostawę komputerów stacjonamych' monitorów'

oprogramowania i przeprowadzetia szkolęnia w ramach rca\izacji projektu pod nazwą

,,Przeci:wdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na tęrenie gminy Bartniczka'''

3) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu'

$ 4. Po zakoiczełiu przetargu wynikiem pozytywnym komisja roĄpią,zlje się'

$ 5. Zarządzęnie wchodzi w Życie zdniem podpisania 
{ivib;*"nY T /'-

ł/inlłr[l][elarukit\r
,; zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogło11one w Dz' U' z2004 i' i..i' zst' poz'Ż182;

zŻ005r. Nr l30, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Ńr 175, poz.-1459; z2006 r' Nr 64, poz' 456' Nr 104' poz' 7a8

i Nr 220, poz. 1600 i 160i; z2001 i.Nr 173, poz- |Żlli; zz!!8 r' Nr 59, poz' 369 i Nr 220' poz' 1412' oraz

z2009 r. Ńr 19, poz- 100, Nr 42, poz' 335 i 340 i Nr 55' poz' 450'


