
ZARZAj>ZENIESTAROSTY POZNANSKIEGO
NR r!J 105

z dnia tf lutego 2005 r.

W sprawie: zatwierdzenia wyników postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie zapytania o cene na sporzadzenie operatów szacunkowych 6 nieruchomosci z
mozliwoscia skladania ofert czesciowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 77-81 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami (t. jed. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.)

§ 1
Zatwierdzam wyniki postepowania w trybie zapytania o cene na sporzadzenie operatów
szacunkowych 6 nieruchomosci z mozliwoscia skladania ofert czesciowych:

1) czesc I - Elzbieta Jakóbiec o~ I, Poznan - cena brutto - 1647 zl;
2) czesc II - Michal Kosmowskl- ~ =:-poznan - cena brutto - 1464 zl;
3) czesc III - postepowanie uniewazniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy

Prawo zamówien publicznych.

§2
Wykonanie Zarzadzenia powierza sie Dyrektorowi Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami.

§3
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie do Zarz~dzenia Starosty Poznanskiego Nr !!JI~-
Z dnia ~<O2. QlJO9r.

W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
zapytania o cene zlozono 4 oferty:

nazwa
Michal Kosmowski
Adam Futro
Zbigniew Jedlinski

Czesc I
2440 zl brutto
2183,8 zl brutto

Czesc II
1464 zl brutto

CzescIn
2440zl brutto

Elzbieta Jakóbiec

W czesci I wybrano oferte Pani Elzbiety Jakóbiec.
W czesci II wybrano oferte Pan Michala Kosmowskiego.
Oferta Pana Zbigniewa Jedlinskiego zostala odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 u. p.
z. p., poniewaz zostala zlozona niezgodnie z siwz na calosc zamówienia a nie na
poszczególne czesci. Postepowanie w czesci III zostalo uniewaznione na podstawie art. 93
ust. 1 pkt. 2 u. p. z. p., poniewaz nie zlozono co najmniej dwóch ofert nie podlegajacych
odrzuceniu.
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