
Zarząd Powiatu 
ws Wrześni 

UCHWAŁA 749/2014 
ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI 

z dnia 18 lutego 2014 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, 
którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych, druków 
oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
drukująco - kopiujących do Starostwa Powiatowego we Wrześni na 2014 r. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. m ) , art. 89 ust. 1_ pkt 
2 art 89 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z2013 r poz 907 z późn. zm) w związku z art. 73§1 ustawy z dnia 23 kwietma 1964 roku 
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) uchwala się, co 
następuje: 

SI Po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania obejmującego swym zakresem zakup i dostawę materiałów 
biurowych, druków oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
drukująco - kopiujących do Starostwa Powiatowego we Wrześni na 2014 r.: 

1) wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 

Rodan sp. z o.o. w Poznaniu 
Górecka 17 

60-201 Poznań. 

Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta 
uzyskała 100 pkt. w kryterium ceny oraz jest zgodna z treścią SIWZ i ustawą Prawo 
zamówień publicznych; 

2) nadaje się punktację ofertom wykonawców: 
a) Firma Usługowo- Handlowa „Anna", Anna Bialobrzycka, ul. Wodna 18, 62 -200 

Gniezno - 87 pkt; 
b) Typograf, ul. Koszarowa 18, 62-300 Września - 78 pkt. 

3) odrzuca się oferty wykonawców: 
a) BiurPol, Czempińscy sp.j., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań; 
b) Gawron s.c, ul. Słowackiego 6, 62 - 300 Września. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 725/2014 
Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 stycznia 2014 r. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

STAROSTA 

Plonbj^ J a ś n i e w l c z 


