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UCHWAŁA NR 563/2020 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 23 KWIETNIA 2020 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest 
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji 
Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem 
zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stale na działce 
nr 1271/13 obręb września 
Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. li art. 89 ust. 1 pkt 
7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843) uchwała się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
jest „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. 
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" uchwala się, co 
następuje: 

1) wybiera się ofertę wykonawcy: 
„RYSOL" Piotr Olszowy 
ul. Średzka 10 
62-322 Orzechowo 

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 „doświadczenie 

osób wyznaczonych do realizacji zamówienia" oraz jest zgodna z treścią SIWZ i ustawą 

Prawo zamówień publicznych. 

1) nadaje się punktację następującym ofertom: 
a) ofercie wykonawcy PRO-BUD, Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i 

wykonawstwo budowlane, Krzysztof Kaźmierczak „60-195 Poznań , ul. Porazińskiej 
52/1: 87,43 pkt, z czego 47,43 pkt w kryterium „cena", 40 pkt w kryterium 
„doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia" 

b) ofercie wykonawcy GOLIAT II Sp. z o.o., Bramo ul. Konwaliowa 6, 62-586 Rzgów: 
94,43 pkt, z czego 54,43 pkt w kryterium „cena", 40 pkt w kryterium „doświadczenie 
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia" 

2) odrzuca się ofertę wykonawcy Nadzór budowlany Andrzej Owsianka, Anna Owsianka 
s.c. Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny. Powodem odrzucenia jest to, iż wykonawca 
nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 562/2017 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

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


	Page 1

