
UCHWAŁA NR 1337/2022 
ZARZĄDU POWIATU WRZEMNSKIEGO 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum 
Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu 
„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój 
szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - szlifierki 

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 z późn. zm.), art. 226 ust. 1 pkt 2 lite, art. 239 ust. 1 
ustawy z dnia II września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 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 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" uchwala się co następuje: 

1) wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 
Abplanalp Sp. z o.o. 
ul. Kostrzyńska 36 
02-979 Warszawa. 

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 „termin dostawy", oraz jest zgodna z 
treścią SWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych; 

2) odrzuca się ofertę Wykonawcy PHU „BMS" Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22 
82-500 Kwidzyn. Wykonawca nie złożył ani nie uzupełnił na wezwania podmiotowych środków 
dowodowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 1030/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

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