
ZARZĄD POWIATU 
:=ES SKAEGO 

UCHWAŁA NR 1064/2021 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie unieważnienia część IX w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest 
dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum 
Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu 
„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój 
szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" 
Część IX — maszyny mleczarskie 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 24 ust 13,14 i 21, art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) uchwała się, 
co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i 
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup 
wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu 
realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" , uchwała 
się co następuje: 

1)wyklucza się ofertę wykonawcy arT Kinga Braun, Otorowo 29, 86-050 Solec Kujawski. Powodem 
wykluczenia jest brak uzupełnienia na wezwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy jednocześnie na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 
odrzuca się ofertę ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 
postępowaniu. 

2) unieważnia się postępowanie w części IX z powodu tego, że cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfmansowanie zamówienia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 81/2019 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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