
ZARZĄDZENIE NR 29/2010 

BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

z dnia 16 marca 2010 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego 

 

Na podstawie: 

 art. 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 

223, poz. 1655 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. 

Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, 

Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591 i Nr 223, poz. 

1778); 

 art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. 

Nr 142, poz., 1591, z późn. zm.); 

 § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie 

szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej 

pracy (Dz. U. Nr 82, poz.743); 

 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796), 

 

z a r z ą d z a m , co następuje: 

 

§ 1  

           Zatwierdzam wybór postępowania przetargowego na zadanie pn. „Dostawa 

fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym 

(fotoradaru) oraz masztów do fotoradaru w ilości 2 sztuk (dwóch sztuk) wraz z 

montażem, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do obsługi, a także 

uruchomieniem i przeszkoleniem obsługi” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 Prawa zamówień publicznych. 

 

§ 2 

Zatwierdzam kryterium oceny ofert:   

 

 cena –70% 
Cn/Cb x 70 = (max 70) punktów 

gdzie: 

Cn –  najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb –  cena oferty rozpatrywanej, 

 

 jakość zdjęć - 30% ( max. 30 pkt.) 

 

W celu dokonania oceny spełnienia powyższego kryterium Zamawiający dokona 

weryfikacji załączonych do oferty:  

 5 zdjęć wykonanych przy pogodzie słonecznej, 



 5 zdjęć wykonanych przy pogodzie pochmurnej, 

 5 zdjęć wykonanych w porze nocnej. 

 

Zdjęcia muszą dokumentować pomiar jezdni obejmujący dwa pasy ruchu. Na zdjęciach 

musi być widoczna twarz kierowcy oraz tablica rejestracyjna fotografowanego samochodu 

natomiast niewidoczne twarze pasażerów. Ocenie jakości podlegać będzie czytelność 

twarzy kierowcy oraz tablicy rejestracyjnej pojazdu. 

 

§3 
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


