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Uchwala nr ~~§/2020
Powiatu Grodziskiego

Zarządu

z dnia 10.06.2020 r.
w sprawIe zatwierdzenia wyników postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Remont pomieszczeń w budynku prz ulicy Daleka 11A na siedzib c
Starostwa Powiatu Grodziskiet!o" - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oznacze"'
nie sprawy ZP.272.1.6.2020, o wartości powyżej 30.000 euro.
Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2019r. poz. 1843) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 11 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 502/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatu Grodziskiego, których wartość wyrażona w
złotych przekracza równowartość kwoty 30.000 euro, Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co
następuje:

§1
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia 02.06.2020 roku o wartości po"vyżej 30.000 euro na " Remont pomieszczeń w bud nku przY ulic Daleka 1lA na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego" - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oznaczenie sprawy
ZP.272.1.6.2020, Zarząd zatwierdza w oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 'Wynik postępowania i udziela zamówienia:

Firmie MRC SYSTEM Marcin Malinowski Spółka Jawna ul. Rozmarynu 15, kod 04-880
Warszawa, w cenie 168.914,31 złotych, termin wykonania do 30.10.2020r, okres gwarancji
48 miesięcy, termin płatności 30 dni,
Punktacja oferty: 168.914,31 złotych brutto:
(168.914,31/168.914,31 )*0,60*100 = 60,00 pkt, (48/48)*0,20*100 = 20,00 pkt, (30/30)
*0,20 x 100 = 20,0 pkt.

*

Razem:. 60,00+20,00 +20,0 = 100,00 pkt.

§2
Wykonanie uchwały powierza się

Staroście

Grodziskiemu.

§3
Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem podjęcia.

Podpisy

członków Zarządu
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Michał Śliwiński

