
Zarząd Powiatu 
w e Wrześni 

UCHWAŁA NR 883/2014 
ZARZĄDU POWIATU W E WRZEŚNI 

z dnia 12 sierpnia 2014 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 
wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością - dotyczy pakietu 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 i dostawę wyposażenia 
dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy 
pakietu I , 

1) wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 

Andrzej Boruta 
Biuro Handlowe „KINESIS" 

ul. Stefczyka 32B 
20 -151 Lublin. 

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: 
- Usługi Branży Metalowej , Katarzyna Kotasińska, ul. Kresowa 5, 46 - 100 Namysłów -
99 pkt, 
- Centrum Zapatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet - Cezal" spółka z .o.o, 
ul., Dąbrowskiego 133/135, 60 - 543 Poznań- 95 pkt, 
- L.P.W. Romar, Roman Marciniak, ul. Zbąszyńska 1/3, 66-400 Gorzów Wielkopolski -
94 pkt, 
- Stolter sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 Stolno - 83 pkt, 
- Milasystem, Mirosław Czech, ul. K.I . Gałczyńskiego 9, 45 - 523 Opole - 66 pkt, 
-EuroCom Sp. z o.o., ul. Grodziska 22, 64-000 Kościan-51 pkt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 750/2014 
Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej. 

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

r-


