
ZARZĄD P OVAATU 
WRZES2ŃS1(IEGO 

UCHWAŁA NR 699/2020 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem 
zamówienia jest dostawa i montaż mebli szkolnych w ramach projektu pn. „Rozwój 
szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie 
fachowców!" 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 91 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 24 
ust. 4 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843 z późn. zm.) 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 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 uchwala się co następuje: 

1) wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 
DRZEWIARZ — BIS Sp. z o.o. 

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 
87 — 600 Lipno. 

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 S1WZ i ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2) nadaje się punktację ofercie wykonawcy EURO — MEBLE Małgorzata Masłoń, ul. Ks. Bp. 
Herberta Bednorza 2A-6, 40-384 Katowice — 89,04pkt, z czego 49,04 pkt w kryterium „cena", 
40 pkt w kryterium „termin dostawy." 

3) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 wyklucza się następujących wykonawców, jednocześnie 
odrzucając ich oferty w związku z art. 24 ust. 4: 
-TRONUS Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01 — 237 Warszawa, 
-KAL-SPORT Hurtownia Sportowa Al. Rejtana 8, 35 — 310 Rzeszów 
Powodem wykluczenia jest brak uzupełnienia oświadczenia o grupie kapitałowej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 500/2020 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej. 

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

S7AROSTA 
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