
ZARZĄD POWIATU 
',PdRZES ;5-kS KIEGO 

UCHWAŁA NR 279/2019 
ZARZĄDU POWIATU WRZESINSKIEGO 

z dnia 29 lipca 2019 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest 
zakup i dostawa wyposażenia kuchennego- gastronomicznego do 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. 94 ust. 3 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 wrzesińslciego' 

1) wybiera się ofertę wykonawcy: 
Swisspol Ltd Sp.z o.o. 

ul. Wilcza 27 
50-429 Wrocław. 

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 SIW i ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2) nadaje się punktację ofercie wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
Gastro Centrum, Adam Koprowski, Al. Poznańska 70A, 64-920 Piła — 99,05 pkt, z 
czego 59,05 pkt w kryterium „cena", 40 pkt w kryterium „termin dostawy". 

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

§ 3. Uchwała nr 236/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. traci moc. 

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