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UCHWAŁA NR 882/2014 
ZARZĄDU POWIATU W E WRZEŚNI 

z dnia 12 sierpnia 2014 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem 
zamówienia jest zakup pamięci przeznaczonych do modernizacji serwera w Starostwie 
Powiatowym 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., art. 89 ust. 1 pkt 4 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 pamięci do 
modernizacji serwera w Starostwie Powiatowym 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: 
- Restor Spółka Jawna, P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz, ul. Dworkowa 2/107a, 
00 - 784 Warszawa - 96 pkt, 
- Dimnet, Monika Mikołajczak, ul. Harcerska 4, 62 - 300 Września - 92 pkt, 
- „Syriana", Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 8 0 - 180 Gdańsk - 83 pkt, 
- Samaxon, ul. Stolarska 10/7 , 43 - 190 Mikołów - 91 pkt. 

3) odrzuca się ofertę wykonawcy Perceptus sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2a, 65 - 140 
Zielona Góra. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 871/2014 
Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Jarosław Kaźmierczak 
„Hardsoft Telekom" 

ul. Namysłowska 17/19 
60 -166 Poznań. 

STAROSTA 


