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UCHWAŁA NR 541/2020 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest 
dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych w 
ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 
wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, 
Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb 
konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

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 z późn. zrn.) art. 91 ust. 1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu 
pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrz,esińskiego — stawiamy 
na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie 
oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 
8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego uchwala się co następuje: 

1)wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 

Dumagram Elżbieta Duma 
ul. Krasińskiego 110/4 

74-110 Gryfino. 
Wykonawca ten spelnia 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) Elkot Krzysztof Kotkowski, ul. Jesionowa 31 B, 25-540 Kielce — 68,09 pkt, z czego 48,09 pkt 

w kryterium „cena", 20 pkt w kryterium „termin dostawy"; 
b) Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko -Biała — 97,39 pkt, z czego 

57,39 pkt w kryterium „cena", 40 pkt w kryterium „termin dostawy"; 
c) JC CAR, Jerzy Czubiński, Al. Niepodległości 829, 81-810 Sopot — 96,75 pkt, z czego 56,75 

pkt w kryterium „cena", 40 pkt w kryterium „termin dostawy." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 500/2020 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

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

WRZE:-Sr3.1SKIEGO 
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 541/2020 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest 
dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych w 
ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 
wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, 
Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb 
konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy Dumagram Elżbieta Duma, ul. 
Krasińskiego 110/4, 74-110 Gryfino. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a 
złożona przez niego oferta uzyskała maksymalną ilość 100 punktów z czego 60 pkt w kryterium 
„cena", 40 pkt w kryterium „termin dostawy" oraz jest zgodna z treścią SIWZ i ustawą Prawo 
zamówień publicznych. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania za cenę 36.280,66 zł brutto i 
termin dostawy w ciągu jednego tygodnia od dnia podpisania umowy. W związku z powstałymi 
oszczędnościami na innych zadaniach w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa 
zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" podjęcie 
niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 

STAROSTA 
ł . . 

śnievNAcz 


	Page 1
	Page 2

