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wÓ.lrł GMII\rY BARTNIC ZKA
z dnia 7 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania komisji pnetar3owei do pneprowadzenił przetargu

na zapewnienie dostępu do Intemetu ne pofizeby realizacji projektu: ,nPrzcciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowcmu na tęrenie gminy Bartniczkao

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dntaS marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym

(Dz.U" z2}l3r.,poz.594,pz.645ipoz.1318)oraz$8ust.l iust.2,$ 10,$ 14rozpo@zerua

Rady Ministrów z dnia 14 vcrzrśnia 2004 r. w sprawie sposobu i Ębu przeprowadzania przetargów

oraz rokowń na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późr. nrr.'1 zae$zźLm' co

następuje:

$ 1. Powołuję Komisję Przetargowąw składzie:

Przewodnicwy _ Pan Benedykt lfumiński

Członkowie: _ PanMarek ojdowski

- Pani Teresa Rulko

- Pani MariaKaminska

$ 2. Celem Komisji jest przeprowadzenie w dniu 16 stycznia 2014 r.pierwszego przetargu

nieograniczonego na zapewnienie dostglu do Intemetu na potrzeby tealizacji projektu:

,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie piny Bartnicz*a''

$ 3. Do zadań komisji naleĘ:

1) poinformowanie uczestników ptzętargu o sposobie i Ębie przeprowadzenia przetargg

2) przeprowadzenie przetargu na zapewnienie dostgru do Intemetu na potrzeby rcalizaeji projektu:

,,Prueciwdziałanie wykluczeniu cy&owemuna terenie gluny Bartniczka'',

3) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu.

$ 4. Po zakończeniu przetargu wynikiem pozytywnyrn komisja rozwią-zuje się.

$ 5. znz,ąózente wchodzi w życie z dniem podpisania. \\ l
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l30, poz- 108?, Ń 169, poz 1420 i Nr l75, poz. 1459; z 200ó r- Nr 64, pz^ 456, Nr 104, poz- 70t i Nr 40] ryz-. 160!

i 160j; z21p7r.Nr 173,poz l2|8;z2008r.Nr5Ł pz369 iNr220, poz-l4l2orazzŻ0f9 r.Nr 19,poz'l00,Nr42,
poz. 335 i 340 i Nr 55, pz 450, z20l3 r. pz 942.


