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UCHWAŁA NR 87/2019 
ZARZĄDU POWIATU 'VVRZESIIŃ SKIEGO 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia 
jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań 
i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa 
zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" — dot. cz. I - nr referencyjny 272.16.2018 

- dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali 
szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w 
Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno — szkoleniowych, wraz z komponentami 
(wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy 
elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz 
- dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali 
szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w 
Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno — szkoleniowych, wraz z komponentami 
(wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy 
hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza 
urządzeń, pomiary 

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. zrn.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 1986 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem 
będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego 
na terenie powiatu vvrzesińskiego" : 
1) wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy 

Megamaszyny Rafał Pajek 
ul. Guznera 55 
47— 175 Spórok. 

Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta 
uzyskała 80 pkt, z czego 60 pkt w kryterium ceny, O pkt w kryterium termin dostawy i 20 pkt 
w kryterium czas reakcji serwisu oraz jest zgodna z treścią SIWZ i ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwalą nr 581/2017 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej. 

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