
ZARZĄ D POVMATU 
WRZESW4SMEGO 

UCHWAŁA NR 1092/2021 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 24 maja 2021 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na 
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie bursy w Grzymyslawicach 10 w ramach realizacji projektu 
„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: 
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:" 
Cześć 3. Usluei inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych  

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

1. Po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej w celu przygotowania i 
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będą 
sprawowanie nadzoru inwestorskiego, budowa, wyposażenie bursy w Grzymysławicach 10 w 
ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu 
realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 
uchwala się co następuje: 

1)wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 
PS-SYSTEMS Piotr Szymkowiak 

Palędzie 
ul. Jeżynowa 29 
62-070 Dopiewo. 

Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta 
uzyskała 100 pkt, z czego 60 pkt w kryterium „cena", 40 pkt w kryterium „doświadczenie 
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia" oraz jest zgodna z treścią SWZ i ustawą Prawo 
zamówień publicznych. 

2) nadaje się punktację ofertom wykonawców: 
a) Usługi Projektowe i Ogólnobudowlane „Rysol" Piotr Olszowy, ul. Sredzka 10, 62-322 
Orzechowo - 36,65 pkt, z czego 36,65 pkt w kryterium „cena", O pkt w kryterium 
„doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia; 
b) IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH &Co.KG, ul. Nieszawska 1, 61-021 
Poznań - 59,28 pkt, z czego 19,28 pkt w kryterium „cena", 40 pkt w kryterium 
„doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia; 

2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchWalą nr 1006/2021 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej. 

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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