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ZARZĄD PowiATu 
vVR7FSJSKIPG0 UCHWAŁA NR 1009/2018 

ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest budowa budynku na cele dydaktyczno — 
sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami 
dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach 
„Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: 
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 

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 obejmującego swym zakresem „Modernizację i rozbudowę 
Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na 
terenie powiatu wrzesińskiego" 

1) wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 

Zakład Budowlany GRINBUD 
Jarosław Sieszchuła 

ul. Olsztyńska 15 
62 — 200 Gniezno. 

Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta 
uzyskała 100 pkt, z czego 60 pkt w kryterium ceny i 40 pkt w kryterium termin gwarancji na 
wykonane prace i zainstalowane urządzenia oraz jest zgodna z treścią SIWZ i ustawą Prawo 
zamówień publicznych. 

2) nadaje się punktację ofercie wykonawcy Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k., 
ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań - 72,24 pkt, z czego 52,24 pkt w kryterium ceny i 20 
pkt w kryterium termin gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 562/2017 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej. 

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

STARnSTA 


	Page 1

