
 

U C H W A Ł A  Nr 150/2004 

Zarządu Powiatu Łowickiego  

z dnia  2 lutego 2004 r. 

 

w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania  i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowę drogi powiatowej            

nr 38 302 Łowicz – Różyce – Wejsce oraz przebudowę drogi powiatowej nr 38 347 

Łyszkowice – Bełchów. 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,  Nr 214  poz. 1806; z 2003 r.           

Nr 162, poz.1568) oraz Uchwały Nr X/68/2003 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie ustalenia 

limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2003-2005,   Zarząd Powiatu 

Łowickiego uchwala co następuje:  

 

 § 1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie: 

1) ............................................... - Przewodniczący komisji 

2)............................................... - ............................................... 

3) ............................................... - ............................................... 

4) ............................................... - ............................................... 

5) ............................................... - Sekretarz 

 

 § 2. Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

1) „Przebudowę drogi powiatowej nr 38 302 Łowicz – Różyce – Wejsce” 

2) „Przebudowę drogi powiatowej nr 38 347 Łyszkowice – Bełchów”     

współfinansowanych ze środków pomocowych SAPARD.  

 

§ 3. 1. Komisja Przetargowa dokona wyboru wykonawców zgodnie z procedurą 

zamówienia publicznego określoną w  „Instrukcji udzielania zamówień publicznych na usługi, 

dostawy i roboty w ramach współpracy wspólnotowej z krajami trzecimi” zatwierdzoną przez 

Komisję Unii Europejskiej na posiedzeniu w dniu 10 listopada 1999 r., opracowanym na jej 

podstawie „Podręcznikiem procedur zawierania umów na wykonanie robót”. 



2. Zadania i obowiązki powołanych członków Komisji określają „Instrukcja dla 

przewodniczącego Komisji”, „Instrukcja dla sekretarza”, i „Instrukcja dla członków 

głosujących”. 

   

§ 4.1.Komisja Przetargowa rozpocznie prace z dniem powołania.  

2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umów z oferentami, 

których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze (indywidualnie dla każdego zadania).  

 

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu Łowickiego. 

  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu.  

 

 

 

 

Członkowie Zarządu: 

 

 

Starosta  Cezary Dzierżek   ............................................. 

 

 

Wicestarosta  Eugeniusz Bobrowski  ............................................. 

 

 

Członek Zarządu Waldemar Osica   ............................................. 


