
Z a r z ą d Powiatu 
w3 Wrześni 

UCHWAŁA NR 876/2014 
ZARZĄDU POWIATU W E WRZEŚNI 

z dnia 22 lipca 2014 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem 
zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci 
i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni 

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 budowę boiska 

wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum 

Ogólnokształcącym we Wrześni, 

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: 

- Firma „Dom" Andrzej Teska, ul. Wiosenna 2, Szubin-Wieś, 89-200 Szubin - 70 pkt, 

- Dawar Sport spółka z o.o. ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań - 73 pkt, 

- Eurocourt spółka z o.o., ul. Wolność 8 lok 7, 26-600 Radom - 80 pkt, 

- Elsiksp. z o.o., Lniska 22, 83-330 Żukowo -82 pkt, 

- Przedsiębiorstwo Budowlane „Dziewiątka" spółka z o.o., ul. Sielska 17 A, 60-179 Poznań - 83 

pkt, 

- Mardo-Sport spółka z o.o., ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo - 85 pkt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 861/2014 

Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

Karina Komornicka 
„Multisport" 

ul. Karola Olszewskiego 13 A 
43-600 Jaworzno 

STAROSTA 


