
Zarządzenie Nr 193/13
Burmistrza Trzcianki

z dnia 25 października  2013 r.

w  sprawie  zasad  przeprowadzenia  przetargu  na  ubezpieczenie 
majątku  gminnego  powierzonego  jednostkom  budżetowym  oraz 
powołania  komisji  przetargowej  do  oceny  i wyboru  ofert  w  trybie 
przetargu  nieograniczonego  na  ubezpieczenie  majątku  oraz 
odpowiedzialności cywilnej gminy Trzcianka

Na podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 16 ust. 1 i 4, 19 ust. 2, art. 21 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.          z  
2013 r. poz. 907 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1.  Gmina Trzcianka przeprowadzi  wspólne dla  samorządowych  jednostek 
budżetowych postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej gminy 
Trzcianka na okres nie dłuższy niż 2 lata w zakresie ryzyk:
  a) ognia i innych zdarzeń losowych;
  b) kradzieży z włamaniem i rabunku;
  c) dewastacji;
  d) odpowiedzialności cywilnej;
  e) następstw nieszczęśliwych wypadków;
  f) komunikacyjnych.

§2.1.  Wyznacza  się  Urząd  Miejski  Trzcianki,  jako  jednostkę  organizacyjną 
właściwą  do  przeprowadzenia  postępowania  i  udzielania  zamówienia  na  rzecz 
pozostałych samorządowych  jednostek budżetowych.
  2. Wartość majątku do ubezpieczenia i wartość szacunkową zamówienia w części 
dotyczącej samorządowej jednostki budżetowej określa jej kierownik.
  3.  Zobowiązuje  się  kierowników  samorządowych  jednostek  budżetowych  do 
przedłożenia  zestawienia  wartościowego  ubezpieczanego  majątku,  według  stanu 
wynikającego  z  ksiąg  rachunkowych  na  dzień  30  września  2013  r.  i  określenia 
wartości szacunkowej zamówienia.

  §3.  Powołuje  się  Komisję  przetargową  do  oceny  i  wyboru  ofert  w  trybie 
negocjacji bez ogłoszenia na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej 
gminy Trzcianki zwaną dalej Komisją przetargową, w następującym składzie:

2. Teresa Karasińska - Przewodnicząca;
3. Maria Hrynkiewicz - Sekretarz;
4. Grażyna Zozula - członek;
5. Grażyna Przydatek - członek; 



6. Krzysztof Sałata - członek.

  §5.  Komisja przetargowa:
• rozpocznie prace z dniem powołania;
• opracuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
• zamieści ogłoszenie o zamówieniu publicznym na ochronę ubezpieczeniową w 

Biuletynie Zamówień Publicznych;
•w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. dokona oceny ofert i wyboru oferenta;
• zakończy prace z dniem podpisania umowy.

  §6.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  przewodniczącej  komisji 
przetargowej.

  §7.  Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
 


