
ZARZĄDZENIE Nr  57 / 2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia 

z dnia 27.04.2021r. 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1379) oraz art. 53 ust. 2, ust. 3, art. 54 i art. 55 ust. 1 
ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 
 

§1 

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w składzie: 

1) Marek Partyka  - przewodniczący, 
2) Agata Sitek   - sekretarz, 
3) Ewelina Brzozowska   - członek, 
4) Anna Wiecha                 - członek, 

                                                                
                                                             §2 

1. Komisja o której mowa w ust. 1 jest powołana w celu przygotowania i przeprowadzenia, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla przebudowy, remontu  

i modernizacji dróg na terenie Gminy Nowa Słupia”. Zamówienie zostało podzielone na 

5 części: 

1) Część nr 1: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy / 

rozbudowy drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia.”  

2) Część nr 2: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy 

łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną 

nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obr. Sosnówka)”.  

3) Część nr 3: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi 

gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej 

DW756 do drogi wojewódzkiej DW751”. 

4) Część nr 4: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi 

gminnej – ul. Kwiatowej w msc. Nowa Słupia”.  

5) Część nr 5: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy 

łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną  

nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obr. Serwis)”. 

2. Komisja realizuje zdania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

§3 

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


