
 

 

REKTOR  
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA  

prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak 

 
 

DECYZJA Nr 05/93/2015 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do postępowań 

w zakresie robót budowlanych oraz projektów 

 
Na podstawie przepisów art. 19 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) podejmuję decyzję 

następującą:  
 

§ 1 

W związku z realizowaniem projektów i robót budowlanych przez Uniwersytet 

Muzyczny Fryderyka Chopina, powołuję stałą komisję przetargową w składzie: 

 

1. Tomasz Leszkowicz – Przewodniczący (wszystkie postępowania) 

2. Paweł Sroczyński – Sekretarz (wszystkie postępowania) 

3. Maria Lorenc – członek komisji (w tym ocena merytoryczna ofert, postępowania 

dotyczące wszystkich obiektów UMFC) 

4. Ewa Dudzik – członek komisji (w tym ocena merytoryczna ofert, postępowania 

dotyczące wszystkich obiektów UMFC) 

5. Marek Borzykowski – członek komisji (zamówienia technologiczne – audio, 

akustyka w szerokim ujęciu, w tym ocena merytoryczna ofert) 

6. Jarosław Regulski – członek komisji (zamówienia technologiczne – audio, 

akustyka w szerokim ujęciu i projekty z nią związane, w tym ocena merytoryczna 

ofert) 

7. Grzegorz Pawlak – członek komisji (Dom Studencki Dziekanka, w tym ocena 

merytoryczna ofert) 

8. Paweł Kieliszek – członek komisji (postępowania związane z ppoż., w tym ocena 

merytoryczna ofert) 

9. Mateusz Grzywa – członek komisji (postępowania dotyczące obiektów 

w Białymstoku) 

10. Krzysztof Wojdak – członek komisji (w tym ocena merytoryczna ofert, 

postępowania dotyczące wszystkich obiektów UMFC). 

 



§ 2  

1. Obowiązki członka Komisji Przetargowej wynikają z Regulaminu Komisji 

Przetargowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych UMFC 

wynikającego z Zarządzenia Nr 9/2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej 

przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z art. 4 ust 8 ustawy Pzp. 

Jednocześnie do powołania niniejszej komisji nie ma zastosowania Rozdział II 

ust. 2 zdanie 1 Regulaminu Komisji Przetargowej Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina. 

2. Komisja powołana niniejszą decyzją działa w składzie co najmniej 3 osobowym 

w zależności od prowadzonego postępowania. W przypadku postępowań 

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp komisja działa w składzie co najmniej 

pięcioosobowym. 

3. Ocena merytoryczna ofert każdorazowo dokonywana jest przynajmniej przez 

trzech członków komisji przetargowej na podstawie zapisów Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w każdym postępowaniu, o ile w SIWZ 

przewidziano taką ocenę. 

 

§ 3 

Traci moc Decyzja nr 03/91/2013 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do 

postępowań w zakresie robót budowlanych oraz projektów 

 

§4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 

11 czerwca 2015 r. 
 

 

 

 

 

     prof. dr hab. Ryszard Zimak 

      R e k t o r 


