
Zarząd Powiatu 
we Wrześni 

UCHWAŁA NR 824 /2014 
ZARZĄDU POWIATU W E WRZEŚNI 

z dnia 20 maja 2014 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu 
nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego 

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 ze zm.), art. 24 ust. 2 pkt 2 i pkt 4, art. 89 ust. 1 pkt 5 
w związku z art. 24 ust.4 , art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania obejmującego swym zakresem usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego: 

1) wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy 

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) Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman, ul. Arkuszowa 65/43, 
01-934 Warszawa- 85 pkt. 
b) Konstanty Spurek, "Eko-mix", Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław- 77 pkt. 
c) Środowisko i Innowacje sp. z o. o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy- 75 pkt. 
d) Z.G.K. Groneko, Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko", Marcin Gronowski, 
Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie - 68 pkt. 

3) wyklucza się następujących wykonawców jednocześnie odrzucając ich oferty: 
a) Ekologia Fair Play, Plewko-Grzegorczyk, ul. Mickiewicza 2,74-400 Dębno 
b) Ochrona Środowiska Am Trans Progres, ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań 
c) Exito Grzegorz Marek, ul. Wełniany Rynek 12/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwalą nr 775/2014 
Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

E C O - P O L sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 9 
86-120 Pruszcz 

STAROSTA 


