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WZOR

DRUK ZP-PN

Zata.cznik nr 1

PROTOKOL POST^POWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO

ProtokoJ dotyczy:

X zamowienia publicznego
n umowy ramowej

1. Zamawiaja^cy

Felna nazwa (firma) zamawiajacego/zamawiajacych wspolnie przeprowadzajacych postepowanie,
w tym zamawiajacych z innych pahstw cztonkowskich Unii Europejskiej:
.Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku

Adres:
ui. .Dommikahska 5 - 9
76-200 Sfupsk

telefon: 598424081/82 faks: 598426518
e-mail: sekretariat@muzeum,slupsk.pl

Petna nazwa centralnego zamav.iajqcego aibo zamawiajacego wyznaczonego przez wtasciwego ministra
kierujacego dziatem administracji rzadowej, ktory prowadzi postepowanie w imieniu zamawiajacych:
Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku

Adres:
ul.. Dominikahska 5-9
76-200 Skipsk.

telefon: 598424081/82 faks: 598426518
e-mail: sekretariat@muzeurn.slupsk.pl

Peha nazwa (firma) podrniotu, ktory vv imieniu zamawiajacego/zamawiajacych przeprowadza
postepowanie:

Adres:
ul

telefon: faks:
e-mail: @
Dzialajacego na podstawie
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2. Przedmiot zamowienia publicznego

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia:
s^ roboty remontowo - budowlane zwiazane z realizacjq zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie
instalacji systemu automatycznego wykrywania sygnalizacji pozaru, systemu sygnalizacji wtamania
i napadu oraz systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie Oddzialu Muzeum Wsi Slowinskiej w
Klukach na potrzeby Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku - etap III instalacje systemu
sygnalizacji pozaru SSP w obiektach nr 12/13/14/15/16/17/18/19, instalacje systemu sygnalizacji
wlamania i napadu SSWiN we wszystkich obiektach przewidzianych w dokumentacji technicznej i
przedmiarach robot oprocz obiektu nr 20 oraz rozbudow^ instalacji systemu telewizji dozorowej -
CCTV" ".

2. C?.y zamowienie zostafo podzielone na czesci:
tak

X nie - powody niedokonania podziaJu zamowienia na czesci (mozliwosc sktedania ofert czesciowych/

udzie.'anie zamowienia \r/czt?$ciach)'.

(wypetnic, w przypadku dopuszczenia mozliwosci sktadania ofert czesciowych)

3. Oferty mozna sktadac w odniesieniu do .. wszystkich czesci jednej czesci D maksymalnej liczby
czesci (prosz§ okresHc te liczbe)

Maksymalna liczba czesci, w ktorych zamowienie moze zostac udzielone jednemu wykonawcy
(proszq wskazac)

4. Wartosc:
(mozna wypetnic pc otwsrc/u ofert)
X zamowienia 329.103,17 z\. co stanowi rownowartosc 77.085,98 euro

zamowieri (w przypadku dopuszczenia mozliwosci sktadania ofert czesciowych) z podziatem na czesci:
1} co stanowi rownowartosc euro
2) co stanowi rownowartosc euro
3) co stanowi rownowartosc euro
4)

zamowieri, ktorych zamawiajqcy zamierza udzieiic w okresie obowiqzywania umowy ramowej,
zostaia ustalona na kwot§ zt, co stanowi rownowartosc euro,
w tyrn wartosc przewidjwanych zamowieri, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art.
134 ust. 6 pk; 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieri publicznych zostafa
ustalona na kwot§ z\, co stanowi rownowartosc euro
zamowienia udzielanego jako czesc zamowienia o wartosci co stanowito rownowartosc

euro, wartosc aktualnie udzielanej czesci zamowienia (ktorego dotyczy obecne
postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego) zt, co stanowi rownowartosc

euro.

5. \A/artosc zamowienia zostate ustalona w dniu I kw.2020r. na podstawie (wskazac odpowiedni
dokument, np. planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno-uzytkowy)
kosztorys inwestorski wykonany przez mgr inz, Andrzeja Chodorowskiego

6. Zamowienie jest wspoffinansowane ze srodkow Unii Europejskiej:

Xnie
tak: udziai tych srodkow w v;aitosci zarnowienia wyncsi: % (podac, o He jest znany)

(wskazac projekt/program)
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