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ZA

E N t E Nr 52/żO2O
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 27 kwietnia 2020 roku.
RZ

ĄDZ

w sprawie: powołania Komisji do wyboru wykonawcy w zakresie wykonywania prac zwiqzanych z inwentaryzacjq budynków i ustalaniem wartości nieruchomości w 2020 roku w ramach
umowy o dzieło wrazz przeniesieniem praw autorskich.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z20I9r. poz. 506 ze zmianami )oraz art.25 ust. 1 ustawy z
dnia 2]. sierpnia 7997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz, U. z 2O2O r.,
poz. 65 ze zmianami).
za rzqd za m co następuje:

§r

Powołuję Komisję do wyboru wykonawcy w zakresie wykonywonia prac zwiqzanych z inwentaryzacjq budynkow i ustalaniem wartości nieruchomości w 2020 roku w ramach umowy o
dzieło wrazz przeniesieniem praw autorskich.
w następującym składzie:
1. Martyńska Jowita
2. Hormańska Krystyna
3. Ditterla Zofia

-

Przewodniczący Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji

§z
Komisja jest zespotem pomocniczym Burmistrza powołanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków zawartych w wfiycznych i oceny ofert.

§3
Komisja przedstawi Burmistrzowi propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ł
Komisja działa zgodnie z Regulaminem pracy stanowiącym załącznik nr ]. do niniejszego zarządzenia.

§s
Zobowiązuję przedstawicieli Komisji do:
L. zapoznania się z wszystkimi materiałami dotyczącymi przedmiotu
2. rzetelnego i obiektywnego wykonania powierzonych czynności.

§s
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

n in

iejszego Zarządzenia.
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Sprawę prowadzi:
^
Krystyna uormańska |ff|
lnspektor ds. nieruchĄr|nbści, mienia i geodezji
\
tel. 516 3].8 335
lubawka.eu
hormanska.krystyna@
e-mail:

\

Załącznik nr 1Do zarządzenia nr 52l2O2O
z dnia 27 kwietnia 2O2O roku,

REGULAMlN PRACY
Komisji powołanej do wyboru wykonawcy w zakresie wykonywania prac związanych z
inwentaryzacją budynków i ustalenia wartościnieruchomości w 2020 roku w ramach
umowy o dzieło wrazz przeniesieniem praw autorskich.
1. Komisja działa na podstawie Zarządzenia nr 52|ZO2O Burmistrza Miasta Lubawka z dnia
27 kwietnia 2020 roku.
a/ komisja rozpoczyna działalnośćz dniem powołania.
b/ pracą komisji kieruje przewodniczący komisji.
2. Do zadań komisji należy:
af zapoznanie się ze złożonymiofertami.

b/ dokonanie oceny ofert oraz dokonanie wyboru wykonawcy na realizację zadania.
3. Wybór

oferty nastąpi w dniu 15 maja żO2O roku, o godz.10oo

4.Komisja określiczy każda z ofert spełnia kryteria i zasady określonew wytycznych do
oferty na wykonywania prac związanych z inwentaryzacją budynków i ustalenia wartości
nieruchomości w 2020 roku w ramach umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw
autorskich.
5. Komisja dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria;
- 90 o/o
a/ cena usługi (koszt) brutto tj. z podatkiem VAT
Lo%
b/ termin wykonania zamówienia

-

6. Komisja przedłoży do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta protokół z wyboru ofert.

7, W przypadku nie podpisania umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana,
komisja dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert
uznanych za ważne.
8,Komisja zakończy swoją działalnośćw dniu podpisania umowy.
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