
ZARZĄD POffiATU 
WRZESIŃSKEGO 

UCHWAŁA NR 192/2019 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 21 maja 2019 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia ofert 

wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i 

montaż wyposażenia meblowego budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 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 2019 r., poz. 511), art. 91 ust. 1,24 ust. 1 pkt.12, art. 89 ust. 1 pkt. 5w 
związku art. 24 ust 4, art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 89 ust. 1 pkt.4 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 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 zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum 
Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie 
powiatu wrzesińskiego" 

1) wybiera się ofertę wykonawcy: 

Bryła Plus sp. z o. o. 
Ul. Głogowska 87/3 
60-264 Poznań 

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) nadaje się punktację następującym ofertom: 
a) ofercie wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZUWO" Jacek Chrapkowski, 

ul. Jana HI Sobieskiego 46c: 94,78 pkt, z czego 54,78 pkt w kryterium „cena", 40 pkt 
w kryterium „termin dostawy" 

b) ofercie wykonawcy SPIRAL Sp.z o.o., ul. Wrzesińska 181, Jasin, 62-020 Swarzędz: 
99,60 pkt, z czego 59,60 pkt w kryterium „cena", 40 pkt w kryterium „termin 
dostawy" 

c) ofercie wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa: 82,26 
pkt, z czego 42,26 pkt w kryterium „cena", 40 pkt w kryterium „termin dostawy" 

d) ofercie wykonawcy Kall Carrion Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Sp.k. Aleja "Solidarności" 75/26, 00-090 Warszawa: 99,98 pkt, z czego 59,98 pkt w 
kryterium „cena", 40 pkt w kryterium „termin dostawy" 

3) odrzuca się oferty następujących wykonawców: 
a) Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29 A, 62-090 Mrowino 
b) PPHU AS POMORZANKA Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz 



4) Wyklucza się wykonawcę MEBLE KAMPRA SPÓŁKA JAWNA A. Więcek, R. 
Więcek, P. Więcek, ul. Brzozowa 1, Nochowo, 63-100 Srem, jednocześnie odrzuca się 
ofertę. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwalą nr 81/2019 
Zarządu Powiatu Wrzesifiskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej. 

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

STAROSTA 
I.. 

Dk)•nizy Jaś oekA.4cz 
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