
WO JT GMINY POPIELOW
Zarzqdzenie Nr 0050 /
Wojta Gminy
z dnia 18.09.2012 r.

/2012

w sprawie powotania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn. ,,Remont drog
stanowiqcych wtasnosc gminy Popielow w miejscowosci:

- Popielow dz. nr: 295/134, 114, 147, 294/134 km 8, 54, 40 km 9, 833/187,
833/188 km 7 o dtugosci 3,300 km

- Stare Siotkowice dz. nr: 250, 240 km 2, 1632, 1416/2 km 12, 1709 km 10 o
dtugosci 3,070 km

- Kartowice dz. nr. 125 km 1 o dtugosci - 0,950 km
- Stobrawa dz. nr. 293 km 1 o dtugosci - 0,230 km"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza_dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.
759 z pozn. zm.) zarzqdzam, co nastepuje:

§1

W celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
zadanie pn. ,,Remont drog stanowiqcych wtasnosc gminy Popielow w
miejscowosci:

- Popielow dz. nr: 295/134, 114, 147, 294/134 km 8, 54, 40 km 9, 833/187,
833/188 km 7 o dtugosci 3,300 km

- Stare Siotkowice dz. nr: 250, 240 km 2, 1632, 1416/2 km 12, 1709 km 10 o
dtugosci 3,070 km

- Kartowice dz. nr. 125 km 1 o dtugosci - 0,950 km
- Stobrawa dz. nr. 293 km 1 o dtugosci - 0,230 km"

powotuje^ komisj§ przetargow^ w skfadzie:

1. Przewodnicz^cy
2. Sekretarz
3. Cztonek

Mateusz Macioszek
Marek Kopka
Rafaf kofodziej

- inspektor ds. budownictwa
- referent ds. budownictwa
- referent ds. budownictwa

§2

Komisja dziata zgodnie z regulaminem, stanowi^cym zafa.cznik do Zarz^dzenia
Nr 0152/257/2005 Wojta Gminy z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu prac
komisji przetargowej

§ 3

Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia
Z u p . \


