ZARZĄDZENIE NR 103/12
WÓJTA GMINY MIELNIK
z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia
publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Usługa promocji Gminy Mielnik podczas
organizowanych widowisk sportowych, imprez kulturalnych lub rekreacyjnych poprzez ekspozycję logo
(herbu) Gminy Mielnik oraz udział zespołów w rozgrywkach sportowych w piłkę nożną: drużyny seniorów
w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej organizowanych przez Podlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz
drużyn młodzieżowych: trampkarzy w lidze podlaskiej i drużyny dziewcząt w III lidze podlasko –
warmińsko - mazurskiej"
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy
Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 64/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2011r. zmienionego
Zarządzeniem Nr 74/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2011 r., zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego
w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa promocji Gminy Mielnik podczas organizowanych
widowisk sportowych, imprez kulturalnych lub rekreacyjnych poprzez ekspozycję logo (herbu) Gminy Mielnik
oraz udział zespołów w rozgrywkach sportowych w piłkę nożną: drużyny seniorów w rozgrywkach IV ligi piłki
nożnej organizowanych przez Podlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz drużyn młodzieżowych: trampkarzy
w lidze podlaskiej i drużyny dziewcząt w III lidze podlasko – warmińsko - mazurskiej”, zwany dalej Zespołem
Roboczym w składzie:
1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący Zespołu Roboczego,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz Zespołu Roboczego,
3) Karol Dobrzaniecki - członek Zespołu Roboczego.
§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu
w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

Roboczego

określono

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Adam Tobota
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