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UCHWAŁA NR 960/2021 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 17 lutego 2021 r. 
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest 
dostawa laptopów w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia 
na odległość w powiecie wrzesińskim." w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 83. 
Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 
pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz 
tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

cześć IV - 10 sztuk laptopów z opro2ramowaniem do Zespołu Szkół Specjalnych we 
Wrześni  

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) art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 89 ust. 1 pkt 7a oraz 
art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej w celu przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę laptopów w 
ramach projektu pn. „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie 
wrzesińskim." 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 oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii 
COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego uchwala się co następuje: 

1)wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Migdałowa 60 
61 - 612 Poznań. 

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 SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2) nadaje się punktacje ofertom następujących wykonawców: 
- DIMNET Monika Mikolajczak ul. Harcerska 4; 62 - 300 Września - 86,93 pkt. z czego 
46,93 pkt w kryterium „cena", 40 pkt. w kryterium „termin dostawy", 
- Hardsoft Telekom ul. Namysłowskiego 17/19; 60-166 Poznań - 94,24 pkt. z czego 54,24 pkt 
w kryterium „cena", 40 pkt. w kryterium „termin dostawy"; 

3) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a odrzuca się oferty następujących wykonawców: 
- AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mxoczkowski ul. Kostrzewskiego 16; 
62 -.010 Pobiedziska; 
- CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.; ul. Wolności 8 lok.4; 26 - 600 Radom, 
Wykonawcy nie wyrazili zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. 



4) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 wyklucza się wykonawcę iCOD Sp. z o.o. 
ul. Grażyńskiego 51; 43 — 300 Bielsko — Biała. Wykonawca nie uzupełnił na wezwanie 
informacji o grupie kapitałowej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwalą nr 852/2020 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej. 

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

--Yonizy j WiCZ 
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