
ZARZĄD POMATU 

UCHWAŁA NR 235/2019 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKJEGO 

z dnia 9 lipca 2019 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawców oraz odrzucenia ofert 
wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie 
aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku 
Bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni 

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 pict.12, art. 89 ust. 1 pkt. 5 w 
związku art. 24 ust 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 postępowania na wykonanie aranżacji zieleni polegającej na 
zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku Bursy na ul. Słowackiego 11 we 
Wrześni 
wybiera się ofertę wykonawcy: 

GREEN DECO Sp. z o.o. 
ul. Szara 41 
80-116 Gdańsk 

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 „gwarancja" oraz 
jest zgodna z treścią SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych. 

1) nadaje się punktację następującym ofertom: 
a) ofercie wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fraxinus Sp. z o. o., ul. 

Trzemeszeńska 17a, 62-200 Gniezno: 77,62 pkt, z czego 37,62 pkt w kryterium 
„cena", 40 pkt w kryterium „gwarancja", 

b) ofercie wykonawcy KERRIA Piórkowski sj, ul. Żeromskiego 80, 62-600 Kolo: 89,65 
pkt, z czego 49,65 pkt w kryterium „cena", 40 pkt w kryterium „gwarancja" 

2) wylducza się następujących wykonawców, jednocześnie odrzucając ich oferty: 
a) KOK Inżynieria i Kosztorysy, 62-260 Łubowo 60 F. 
b) M.B. OGRODY BEATA SZCZEPAŃ SKA, Łubowo 59, 62-260 Łubowo, 
c) SMILE Paulina Jarosz — Grudzińska, Sycewo 18, 62-610 Sompolno. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 168/2019 
Zarządu Powiatu Wrzesińslciego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej. 

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

STAROSTA 
. 
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