
Pr'qs.ł ATU 

UCHWAŁA NR 95/2019 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 5 lutego 2019 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest 

doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w 

ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkoty specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w 

ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" 

— Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 

Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i budżetu państwa. Dotyczy cz. IV: dostawa pomocy dydaktycznych do 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni, ul. 

Koszarowa 12, 62-300 Września 

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 ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) uchwała się, 
co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest 
doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach 
projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych 
oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i 
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do 
edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddzialanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 
wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 

ICINS Przemysław Wielgo 
ul. Młoda 53 
25-619 Kielce 

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 SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych. 



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 1084/2018 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12.09.2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej. 

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

STAROSTA 
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