
ZARZĄDZENIE  NR  104/GKM/05 
BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁM ŻY 

z dnia 3 października 2005r. 
 
 
w sprawie zatwierdzenia istotnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego dotyczącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej gminy 
miasto Chełmża w latach 2006 – 2008. 
 
 
 
 Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 3 ust.1 pkt 1, art.18, art.19, 
art.36, i art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, 
poz.177) zarządza się co następuje:  
 
 
  § 1. Zatwierdza się tryb postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego, 
dla zamówienia dotyczącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej gminy 
miasto Chełmża w latach 2006 – 2008. 
 
  § 2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 
 
  § 3. Zatwierdza się cenę za wydanie specyfikacji w wysokości 24,40zł brutto z VAT 
(słownie: dwadzieścia cztery złote 40/100). 
 
  § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji przetargowej. 
 
  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 



 
 

Uzasadnienie 
 
 
do zarządzenia nr 104/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 października 
2005r. w sprawie zatwierdzenia istotnych elementów postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dotyczącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej 
gminy miasto Chełmża w latach 2006 – 2008. 
 
 
 
 W związku z faktem, iż umowa na utrzymanie i konserwacje terenów zieleni miejskiej 

gminy miasto Chełmża przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2005r., niezbędnym jest 

ogłoszenie przetargu i wybranie wykonawcy na świadczenie w/w usługi, w celu należytego 

utrzymania terenów zielonych w nadchodzących latach. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

Nr 19, poz.177) zamówienie o wartości przekraczającej 60.000 EURO (szacunkowa wartość 

zamówienia wyniesie łącznie w trzech latach ok. 158.000 EURO) wymaga wyłonienia 

wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego w pełnej procedurze 

przetargowej. 

 Ogłoszenie przetargowe zostanie umieszczone Biuletynie Zamówień Publicznych, na 

stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeniowych. 

 Ponadto ogłoszenie byłoby opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty 

Europejskiej z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia przekracza kwotę 130.000 EURO. 

 Wobec powyższego podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest zasadne. 

 
 


