
Zarząd Powiatu 
we Wrześni 

UCHWAŁA NR 830/2014 
ZARZĄDU POWIATU W E WRZEŚNI 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu 

nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 

przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych 

i indywidualnych dla nauczycieli szkól i przedszkoli w ramach projektu 

„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkól z terenu 

powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól, 

pakiet nr 2 

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 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 świadczenie usług 
polegających na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji 
grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu 
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkól z terenu 
powiatu wrzesińskiego": 

1) wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 

Pracownia Psychologiczna Bożena Gawrych 
ul. Al. 1000-lecia 5a/8 
62-400 Słupca 

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) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań- 74 pkt., 

b) WYG Consulting sp. z o. o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa- 48 pkt. 

3) wyklucza się następujących wykonawców jednocześnie odrzucając ich oferty: 



a) Akademia Kształcenia Zawodowego sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80-837 

Gdańsk, 

b) Consulting Firma Doradczo Szkleniowa, Julita Orłowska-Szczepańska, 

ul. Piłsudskiego 30a/206, 89-620 Chojnice. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwalą nr 722/2014 

Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej. | 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

STAROSTA 


