
SR-II.272.2.272.2022 Załącznik nr 7 

do Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych 

w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

 

Notatka służbowa  

dotycząca zamówienia, którego udzielenie jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z 

11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli okresowych stanu technicznego 

monitoringu, kontroli dostępu oraz klap dymnych oraz kontroli instalacji sygnalizacji pożaru w 

budynku stanowiącym własność Powiatu Kieleckiego pod adresem Rembów 52. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została określona na kwotę: 

Zadanie nr 1:  1800 zł netto. 

Zadanie nr 2: 1800 zł netto 

Zadanie nr 3: 1000 zł netto 

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Anna Bieniek 

Data oszacowania wartości zamówienia: 25.07.2022 r. 

3. Zamówienia udziela się na podstawie § 6 ww. Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 

Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021r. 

4. Uzasadnienie faktyczne: 

W dniu 30.08.2022 r. Zamawiający przeprowadzili rozeznanie rynku w 3 częściach poprzez 

publikację ogłoszenia na swojej stronie BIP. 

W jego treści rozeznania wyznaczył termin składania ofert do dnia 2.09.2022 r. Do upływu terminu 

składania ofert wpłynęła jedna oferta na każdą Część.  

 

Nazwa (firmy) Wykonawcy, siedziba, adres Nr Zadania Kryterium 
cena 
brutto 

Łączna 
punktacja 
przyznana  
w kryterium 
cena 

,,ARJ – OT’’ Mirosław Pajdak, ul. Ślichowicka 5, 25-

649 Kielce 

Zadanie 
1 

2214 zł 100 % 

   Zadanie 
2 
 

2214 zł  
100 %  

   Zadanie 
3 
 

1476 zł  
100 %  

 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej oferty, na podstawie kryterium określonego w 

rozeznaniu rynku, tj. cena brutto – 100 %. Mając zatem na uwadze, że Wykonawca – ,,ARJ – OT’’ 

Mirosław Pajdak, ul. Ślichowicka 5, 25 – 649 Kielce spełniał warunki udziału przedstawione w 

rozeznaniu rynku, a jego oferta odpowiadała treści rozeznania oraz przedstawiała najkorzystniejszą 

cenę brutto na przedmiotowe zamówienie, należało wybrać ofertę powyższego Wykonawcy jako 

najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia powyższemu Wykonawcy.  



 

Załączniki: 

1) wiosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) notatka z czynności szacowania wartości zamówienia, 

3) oferta Wykonawcy. 

 

 

Starosta Mirosław Gębski 

 


