
Zarząd Powiatu Grodziskiego 
wO. 0022. 2.c.,. 2020 

Uchwała nr :!ł~./2020 

Zarządu Powiatu Grodziskiego 

z dnia ... ~ .. ~: .. Q.~.: ............ 2020 roku 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 

wybranych obrębów Gminy Grodzisk Mazowiecki: część I - obręb Odrano Wola (140504_5.0025), 

część 11- obręb Wólka Grodziska (140504_5.0033), oznaczenie sprawy ZP.272.1.8.2020. 

Na podstawie art. 10 ust. l, art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późno zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późno zm.) oraz § 3 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 przygotowania i przeprowadzania 

postepowań o udzielanie zamówień publicznych w starostwie Powiatu Grodziskiego, których wartość 

wyrażona w złotych przekracza wartość kwoty 30.000 euro, Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 euro na Modernizację ewidencji gruntów i budynków 

dla wybranych obrębów Gminy Grodzisk Mazowiecki: część I - obręb Odrano Wola (140504_5.0025), 

część 11- obręb Wólka Grodziska (140504_5.0033), oznaczenie sprawy ZP.272.1.8.2020. 

§2 

1. Wykonanie czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia 

powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Kartografii Marii Iwanek przy udziale 

Głównego Specjalisty w Samodzielnym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych Władysława 

Kuziary. 

2. W szczególności do obowiązków osoby wymienionej w ust.l należy wykonanie czynności 

określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do 

Uchwały nr 502/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 29.03.2017 r. w sprawie 

przygotowania i przeprowadzania postepowań o udzielanie zamówień publicznych w 

starostwie Powiatu Grodziskiego, których wartość wyrażona w złotych przekracza wartość 

kwoty 30.000 euro. 

§ 3 

Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołuje się Komisję przetargową w 

składzie: 

Maria Iwanek 

Władysław Kuziara 

Małgorzata Wodecka-Kozłowska 

Marek Sadecki 

- przewodniczący Komisji 

- sekretarz Komisji 

- członek Komisji 

- członek Komisji 



§4 

Do obowiązków Komisji przetargowej należy wykonanie czynności określonych w Regulaminie 

udzielania zamówień publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 502/2017 Zarządu 

Powiatu Grodziskiego z dnia 29.03.2017r w sprawie przygotowania i przeprowadzania postepowań o 

udzielanie zamówień publicznych w starostwie Powiatu Grodziskiego, których wartość wyrażona w 

złotych przekracza wartość kwoty 30.000 euro. 

§5 

Wykonanie uchwały powierza się osobie wymienionej w § 2 ust. 1 oraz przewodniczącemu Komisji 

przetargowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy członków Zarządu Powiatu Grodziskiego 
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Michał Śliwiński 
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