Zarządzenie nr 3/2017
Prezesa Zarządu
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 03.07.2017r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
konkurencyjnego wyboru Wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106)
Zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie otwartego zapytania
ofertowego na wykonanie robót budowlanych:
a. „Budowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Średnim (przysiółek Moskałówka) – etap I i II”
b. "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniająca dodatkowe
źródło zaopatrzenia w wodę dla gminy Kalwaria Zebrzydowska (wodociąg zasilający Wola
Radziszowska - Podolany) wraz hydrofornią, zasilaniem elektrycznym, zjazdem do hydroforni "
zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru Wykonawców
zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot
pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106).
§ 2.
Komisję powołuje się w składzie:
1. Przewodniczący - Marcin Pyrek
2. Sekretarz - Monika Kachnic
3. Członek Komisji - Janusz Pieczonka
§ 3.
Komisja dokonuje w postępowaniu wszelkich czynności, określonych w zapytaniu ofertowym, niezbędnych
do prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia procedury udzielania zamówienia.
§ 4.
Ustala się wadium w wysokości 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
§ 5.
Należy ustalić zabezpieczenie należytego wykonania robót na poziomie 10% ustalonej ceny netto
zamówienia.
§ 6.
Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych w koniecznych
przypadkach.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Bożena Mróz-Tumidajska
Prezes Zarządu

Kalwaria Zebrzydowska, dn. 03.07.2017 r.

