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,„EVRZES Ń:E--',KELC30  UCHWAŁA NR 971/2018 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem 
zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad 
realizacją zadania budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby 
funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnoksztalcących we Wrześni — część III 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje 

§ 1. Po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania 
budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu 
sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni — część III 

1)wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Usługowo — Handlowe 
„EL — KAZEL" 

Kazimierz Łagoda 
ul. %lińska 34 

61 — 023 Poznań. 
Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta 
uzyskała 60 pkt, z czego 60 pkt w kryterium ceny, O pkt w kryterium częstotliwość 
sprawowania nadzoru na budowie, oraz jest zgodna z treścią SIWZ i ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

2) nadaje się punktację ofercie wykonawcy PS — SYSTEMS Piotr Szymkowiak Palędzie, 
ul. Jeżynowa 29, 62 — 070 Dopiewo — 23,08 pkt z czego 23,08 pkt w kryterium ceny oraz 
O pkt w kryterium częstotliwość sprawowania nadzoru na budowie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 954/2018 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej. 

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

Dion17).,  JaśnievvIcz 
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