
Zarządzenie Nr 13/2017
Dyrektora

Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dostawę, montaż, uruchomienie na-
głośnienia kinowego i estradowego oraz cyfrowego systemu kinowego wraz z jego dostrojeniem dla

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi

W  związku  z  art.  17  ustawy  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej  (t.j.  
z  dnia 26  marca  2012  r.  Dz.U.  z  2012  r.  poz.  406  z  późn.  zm.)  oraz   art.  68  –  71  ustawy  
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

 zarządzam co następuje:

 § 1 .Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Dostawę, montaż, uruchomienie nagłośnienia kinowego i estradowego oraz cyfrowe-

go systemu kinowego wraz z jego dostrojeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej 
w Czeladzi” w  składzie:

1. Łukasz Kożuch - przewodniczący
2. Krystyna Pilarek - zastępca przewodniczącego
3. Arkadiusz Maraszek - sekretarz
4. Przemysław Wolski - członek

§  2. Zobowiązuje  się  członków  Komisji  do  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  
o udzielnie zamówienia publicznego zgodnie z wytycznymi „Regulaminu pracy komisji przetargowej”
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 12/2017 z dnia 18 maja 2017 r.

§ 3. Komisja przygotuje i przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę, montaż, uruchomienie nagłośnienia kinowego i estradowego oraz cyfrowego systemu kino-

wego wraz z jego dostrojeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi”.  

§ 4. Zobowiązuję Komisję do sporządzenia protokołu z przebiegu postępowania i przedstawienia 
go do zatwierdzenia Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej.

§ 5.Ogłoszenie o przeprowadzanym przetargu należy umieścić na stronie internetowej oraz            
w wyznaczonym miejscu w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi 
przy ul. 1 Maja 27 w Czeladzi. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Działowi Finansowo-Administracyjnemu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor MBP
Bożena Podgórska
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