Zarządzenie Nr 57/2017
Starosty Poznańskiego
z dnia 12 września 2017 roku

W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie remontu dachu budynku
mieszkalnego położonego w Przebędowie.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z
2017 r. poz. 1579), a także w zw. z § 70 pkt 2 lit. b Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 350/2015 z
dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Poznaniu, zmienioną Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 781/2016 z dnia 15 marca 2016 r.,
zarządzam co następuje:
§ 1. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy z:
-

Panem Waldemarem Dolatowski,

-

Panem Łukaszem Ratajczak,

prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Remontowo Budowlane s.c.,
Waldemar Dolatowski, Łukasz Ratajczak, Przebędowo 4/1, 62 - 095 Murowana Goślina, którzy
zaproponowali realizację zamówienia za cenę 147.000,00 zł brutto.
§ 2. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres do 3 miesięcy od dnia przekazania terenu
budowy
§ 3. Finansowanie: 700/70005/4270.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania kwotę 109.586,94 zł brutto. W
budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do
wykonania ww. zadania w wysokości odpowiadającej zaoferowanej cenie brutto
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 57/2017
Starosty Poznańskiego
z dnia 12 września 2017 roku

Na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579), na wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego położonego w Przebędowie,
jako jedyni odpowiedzieli:
- Pan Waldemar Dolatowski,
-

Pan Łukasz Ratajczak,

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Remontowo Budowlane s.c., Waldemar
Dolatowski, Łukasz Ratajczak, Przebędowo 4/1, 62 - 095 Murowana Goślina, którzy zaproponowali
realizację zamówienia za cenę 147.000,00 zł brutto.
Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys
ofertowy, zawierający szczegółową wycenę przewidzianych do realizacji prac.
W związku z powyższym zawarcie umowy z przedmiotowym Wykonawcą należy uznać za
zasadne.

