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identyfikator 65/2014/5

ZARZĄDZENIE NR 65/2014

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 6 marca 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym
Konkursie Ofert w celu wyboru Operatora-dzierżawcy stanicy wodniackiej położonej

w Tarnobrzegu przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega Nr LIII/671/2014
z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat zarządzam, co następuje:

§ 1 .

Powołuje się komisję konkursową w składzie:
1. Przewodniczący: Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega – Pan Łukasz Dybus
2. Zastępca Przewodniczącego: Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych – Pani
Joanna Kozub
3. Sekretarz: Pracownik merytoryczny Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych – Pani
Ewa Zając
4. Członek: Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami – Pani Elżbieta Bochyńska
5. Członek: Pracownik merytoryczny Wydziału Architektury Budownictwa i Inwestycji – Pan
Zbigniew Wróblewski

§ 2 .

Komisja konkursowa otrzyma następujące dokumenty zapewniające poprawną ocenę ofert tj.:
1. Ogłoszenie o konkursie,
2. Regulamin Otwartego Konkursu Ofert,
3. Niezbędne druki i formularze.

§ 3 .

Do zadań komisji konkursowej będzie należało:
1. Ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,
2. Rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi
w regulaminie konkursu,
3. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do oferentów,
4. Zamieszczenie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej
Organizatora konkursu tj. Gminy Tarnobrzeg i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Organizatora konkursu.
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§ 4 .

Komisja działa na podstawie regulaminu Otwartego Konkursu Ofert.

§ 5 .

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem jej powołania
2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach konkursu, po zatwierdzeniu protokołu przez
Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym oferentem lub unieważnieniu konkursu.

§ 6 .

Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych
w koniecznych przypadkach.

§ 7 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Norbert Mastalerz


