
Uchwała Nr  98 / 518 /2020 
Zarządu Powiatu Złotowskiego 

z dnia  15 września 2020 roku 

w sprawie powołania komisji przetargowej 

 

Na podstawie § 60 ust.2  Statutu Powiatu Złotowskiego (tekst jednolity - Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

2019.309) oraz  art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.) Zarząd Powiatu Złotowskiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa budynku warsztatów Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na salę gimnastyczną” 

 

w składzie: 

Mirosław Mincewicz – przewodniczący 

Agnieszka Drab – członek 

Beata Gibas – członek 

Katarzyna Zych- członek 

 

§ 2. Komisja powinna przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 3. Do zadań komisji należy w szczególności: 

1) udział w posiedzeniach komisji, 

2) analiza i ocena ofert pod względem formalnym, merytorycznym i prawnym, 

3) przedłożenie wyników przetargu do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Złotowskiego. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Komisji, o której mowa w § 1. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          Starosta Złotowski 

          Ryszard Goławski 

 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu: 

 

1) Małgorzata Sameć    

 

2) Ryszard Król      

 

3) Paweł Owsianny   

 

4) Andrzej Pietrzak    

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 98 / 518 /2020 
Zarządu Powiatu Złotowskiego 

 

z dnia 15 września 2020 roku 

w sprawie powołania komisji przetargowej 

 

 

 § 60 ust.2  Statutu Powiatu Złotowskiego (tekst jednolity - Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

2019.309) oraz art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ust. 1-3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.) dopuszcza powołanie komisji do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy. 

 W związku z realizowanym zadaniem pn. „Przebudowa budynku warsztatów 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie (byłego Zespołu Szkół 

Elektro-Mechanicznych w Złotowie) na salę gimnastyczną” zachodzi konieczność 

wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. 

 Proponowany skład komisji zapewnia właściwe przeprowadzenie procedury 

przetargowej – zarówno od strony formalnej, wynikającej z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych, jak też merytorycznej. 

 

         Starosta Złotowski 

         Ryszard Goławski 


