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UCHWAŁA Nr 42 / 2017 

ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO – ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

z dnia 21 grudnia 2017 roku 

 
w sprawie: 

 
wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest dostawa w formie najmu trzech fabrycznie nowych samochodów 

osobowych typu hatchback albo sedan. 
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym                  
w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730) w  zw. z art. 91 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)                        
w zw. z uchwałą Nr 27/2017 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 28 listopada 
2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie ponownego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem 
samochodów na potrzeby Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. 

 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa                   
w formie najmu trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych typu hatchback albo 
sedan, dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wymagania 
Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złożył 
Wykonawca: MM SERVICE LEASE POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach przy  
ul. Lotnisko 81 z ceną ofertową 417 131,64 zł brutto i łączną liczbą punktów 97,00. 
 

§ 2. 
 

Zatwierdza się wniosek Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest dostawa w formie najmu trzech fabrycznie nowych samochodów 
osobowych typu hatchback albo sedan, który znajduje się w dokumentacji postępowania. 
 

§ 3. 
 

Upoważnia się Grzegorza Kwitka - Członka Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej  
Metropolii do zatwierdzenia protokołu postępowania. 
 
 

§ 4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Grzegorzowi Kwitkowi - Członkowi Zarządu Górnośląsko – 
Zagłębiowskiej  Metropolii. 

 
§ 5. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu    .................................... 

Danuta Kamińska – Członek Zarządu     .................................... 

Grzegorz Kwitek – Członek Zarządu     .................................... 

Karolina Wadowska  – Członek Zarządu     .................................... 

Krzysztof Zamasz – Członek Zarządu    .................................... 

 

 


