
ZARZĄD POW7ATU 
vvRzESIŃSMEGO 

UCHWAŁA NR 629/2020 
ZARZĄDU POWIATU 'WRZESEŃSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest 
dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych — 
Część II — komora robotów mig-mag 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1, art. 89 ust.1 pkt 2, art. 24 
ust. 1 pkt 12 i art. 24 ust. 4 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 do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie 
dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych 

1) wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 

ASTOR Sp. z o.o. 
ul. Smoleńska 29 
31-112 Kraków. 

Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta uzyskała 100 
pkt, z czego 60 pkt w kryterium „cena", 20 pkt w kryterium „termin dostawy", 20 pkt w kryterium 
„czas reakcji serwisu" oraz jest zgodna z treścią SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 wyklucza się następujących wykonawców, jednocześnie 
odrzucając ich oferty w związku z art. 24 ust. 4: 

a) KRO-BOT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Wrzesińska 67, 62-020 Swarzędz 
b) NEXA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Żelazna 17D, 40-851 Katowice. 

Powodem wykluczenia jest brak uzupełnienia oświadczenia o grupie kapitałowej. 

3) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzuca się ofertę wykonawcy AMISTER Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowa, ul. Pod Lipami 29, 41-940 Piekary Śląskie. Powodem odrzucenia jest to, iż treść oferty 
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 581/2017 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

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