
Zarząd Powiatu 
we Wrześni 

UCHWAŁA NR 852/2014 
ZARZĄDU POWIATU W E WRZEŚNI 

z dnia 16 czerwca 2014 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem 
zamówienia jest zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i taśm tło tworzenia kopii 
zapasowych oraz podzespołów komputerowych przeznaczonych do modernizacji serwerów i 
macierzy w Starostwie Powiatowym we Wrześni - cześć I 

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 zpóźn. zm.), 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: 

§ 1. Po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej powołanej do przygotowania 

i przeprowadzenia postępowania obejmującego swym zakresem zakup zestawów 

komputerowych, oprogramowania i taśm do tworzenia kopii zapasowych oraz podzespołów 

komputerowych przeznaczonych do modernizacji serwerów i macierzy w Starostwie Powiatowym we 

Wrześni 

1) wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 

Arkadiusz Wlazłowski Rafał Wlazłowski 

Centrumelektroniki sp.j. 

ul. Korfantego 7 

42-600 Tarnowskie Góry 

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: 

- PPH Gamatronic-System, ul. Goździkowa 6, 60-175 Poznań - 90 pkt. 

- VOL sp. z o.o. sp.k., ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań - 87 pkt. 

- Kombit Plus Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wichrowe Wzgórze 104, 61-674 Poznań - 99 pkt. 

- Alternative Technology sp. z o.o., ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa - 88 pkt. 

- Dimnet, Monika Mikołajczak, ul. Harcerska 4, 62-300 Września - 87 pkt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 817/2014 

Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

STAROSTA 


