
Z a r z ą d Powiatu 
we Wrześni 

UCHWAŁA NR 864/2014 
ZARZĄDU POWIATU W E WRZEŚNI 

z dnia 1 lipca 2014 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem 
zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) 
w Miłosławiu - prawa strona 

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 4, art. 24b ust. 3, art. 89 
ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 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 wymianę pokrycia 
dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) w Miłosławiu - prawa strona: 

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) Zakład Blacharsko - Dekarski, Marek Kaczmarek, ul. Sobotecka 29, 60 - 161 

Poznań - 59 pkt, 
b) Przedsiębiorstwo Budowlane „Mirbud", Mirosław Kordylewski, ul. Kościuszki 8, 

62-050 Mosina-88 pkt, 
c) Zakład Ogólnobudowlany, Grinbud Dominika Sieszchuła, ul. Sikorskiego 10B/8, 

62 - 200 Gniezno - 65 pkt; 

3) wyklucza się następujących wykonawców jednocześnie odrzucając ich oferty: 
a) Zakład Blacharsko - Dekarski i Remontowo - Budowlany, Sławomir 

Bednarczyk, ul. Św. Antoniego 15/2, 61 —359 Poznań, 
b) Usługi Budowlane i Remontowe, Jacek Tobolski, Psarskie, A l . Platanowa 4, 

63 - 100 Śrem, 
c) Zakład Ogólnobudowlany, Robert Zamiar, Os. Piastowskie 14E/3, 62 - 200 

Gniezno. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 791/2014 
Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

P.P.H.U Unrath 
ul. Akacjowa 5 

62-300 Września. 

STAROSTA 


