
Zarządzenie nr 66/2014 
Wójta Gminy Adamów 
z dnia 09.10.2014 roku 

w sprawie wyznaczenia Dyrektora Zespołu Szkół w Szewni Górnej oraz Dyrektora Zespołu 
Szkół w Suchowoli do dokonania czynności związanych z odbiorem dostawy wynikającej z 
przeprowadzonego przez Gminę Adamów postępowania przetargowego pod nazwą 
Modernizacja oddziałów> przedszkolnych w szkołach podstawowych - dostawa wyposażenia 
oznaczonego numerem RIG 271.10.2014 realizowanego w związku z projektem pt. 
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 
Wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marcal990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ i 
Wyznacza się: 

1. Dyrektora Zespołu Szkół w Szewni Górnej Panią Elżbietę Kuźma 
2. Dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli Panią Marię Sak 
do dokonania czynności związanych z odbiorem dostawy będącej wynikiem 
przeprowadzonego przez Gminę Adamów postępowania przetargowego pod nazwą 
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dostawa wyposażenia 
oznaczonego numerem RIG 271.10.2014 realizowanego w związku z projektem pt. 
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej. 

§2 

1. Osoby wymienione w § 1 zobowiązane są do powołania w poszczególnych szkołach 
minimum trzyosobowych komisji odbioru dostawy wynikającej z postępowania 
przetargowego. 

2. Komisje odbioru: w ZS w Szewni Górnej oraz w ZS w Suchowoli sporządzą protokoły 
odbiorcze dostarczonych przez Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.? rzeczy - pod względem 
ilościowo-jakościowym - zgodnie z zestawieniem rzeczowym przewidzianym dla 
postępowania przetargowego pod nazwą Modernizacja oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych - dostawa wyposażenia oznaczonego numerem RIG 
271.10.2014 

§ 3 

Po zakończeniu prac podpisane kopie protokołów należy przekazać do siedziby Urzędu 
Gminy Adamów wraz z załączonymi przez Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. protokołami 
zdawczo-odbiorczymi, co jest niezbędne do uregulowania płatności za odebraną dostawę. 


