
   

UCHWAŁA  Nr   655/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego  

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. 

„Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej z wyznaczeniem wysokości punktów w 

układzie  wysokościowym PL-EVRF2007-NH na obszarze gminy Wiśniewo (zadanie I) 

oraz przeliczenie wysokości punktów poziomej osnowy szczegółowej z zespołami znaków 

osnowy ściennej wielofunkcyjnej w układzie  wysokościowym PL-EVRF2007-NH na 

obszarze gmin: Dzierzgowo, Stupsk i Radzanów oraz miasta Mława (zadanie II)”  

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym                

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r., Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)  Zarząd Powiatu Mławskiego ustala 

co następuje: 

§ 1 

 

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja poziomej osnowy 

szczegółowej z wyznaczeniem wysokości punktów w układzie  wysokościowym PL-EVRF2007-

NH na obszarze gminy Wiśniewo (zadanie I) oraz przeliczenie wysokości punktów poziomej 

osnowy szczegółowej z zespołami znaków osnowy ściennej wielofunkcyjnej w układzie  

wysokościowym PL-EVRF2007-NH na obszarze gmin: Dzierzgowo, Stupsk i Radzanów oraz 

miasta Mława (zadanie II)” w następującym składzie: 

 

1. Zbigniew Markiewicz           Przewodniczący Komisji 

2. Dariusz Makowski                Członek Komisji 

3. Marek Kujawa             Członek Komisji 

4. Jolanta Gołębiewska             Sekretarz Komisji 

 

§ 2 

 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym jest Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w zakresie  merytorycznym Dyrektor Wydziału Geodezji 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.  

 

§ 3 

 

Komisja działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji ustalony Zarządzeniem  Starosty 

Mławskiego.  

 

§ 4 

 

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu do zatwierdzenia Specyfikacji Warunków 

Zamówienia na w/w zadanie. 

 

 

 



   

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

 

 

1. Jerzy Ryszard Rakowski  

 

2. Zbigniew Markiewicz 

 

3. Jolanta Karpińska   

 

4. Witold Okumski 

 

5. Krystyna Zając 


