
UCHWAŁA Nr 
Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia. Qk-A&,..2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 

1) produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic 
rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji, 

2) usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Mławskiego oraz ich przechowywanie na 
parkingu strzeżonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1996 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.). 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz przepisów art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 
Zarząd Powiatu Mławskiego ustala co następuje: 

§1 

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

- produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic rejestracyjnych 
wycofanych z eksploatacji, 

- usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Mławskiego oraz ich przechowywanie na parkingu 
strzeżonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1996 r. - Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) 

w następującym składzie: 

1. Zbigniew Markiewicz Przewodniczący Komisji 

2. Edyta Wild Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Jolanta Gołębiewska Sekretarz Komisji 

4. Jan Chodziutko Członek Komisji 

§2 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest: 

1. W zakresie organizacyjnym Sekretarz Komisji, 
2. W zakresie merytorycznym Dyrektor Wydziału Komunikacji. 



§3 

Komisja działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji ustalony Zarządzeniem Starosty 
Mławskiego 

§4 

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu do zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na wyżej wymienione zadania. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu Mławskiego 

1. Jerzy Rakowski 

2. Zbigniew Markiewicz 

3. Jolanta Karpińska 

4. Witold Okumski 

5. Krystyna Zając 
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