
ZARZĄDZENIE NR 8 /2015  

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

 z dnia 2 lutego 2015r. 

 

W sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych 

zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, 

osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów. 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), 

a także w zw. z § 68 pkt 2 lit. a) Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXVIII/364/IV/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zarządzam co następuje: 

§ 1. Zatwierdzam wybór oferty złożonej przez Benefit Systems S.A., ul. Fredry 6, 00 - 097 Warszawa. 

Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie 

zadania, tj. do wysokości 158.100,00 zł brutto. 

§ 2. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 29.02.2016 r. 

§ 3. Finansowanie: środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Reprezentantowi Załogi.  

  

                       § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr 8/2015 

Starosty Poznańskiego 

                                           z dnia 2 lutego 2015 r. 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług 

dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne 

wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do 

zajęć i obiektów, ofertę złożyła Benefit Systems S.A., ul. Fredry 6, 00 - 097 Warszawa, która zaproponowała wykonanie zadania w 167 

obiektach zlokalizowanych łącznie na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, za następujące ceny brutto: 

• 1 miesiąc dla 1 pracownika - 93,00 zł; 

• 1 miesiąc dla 1 osoby towarzyszącej - 149,00 zł; 

• 1 miesiąc dla 1 dziecka - 34,00 zł. 

Komisja przetargowa wnosi o wybór przedmiotowej oferty, która jest jedyną złożoną w prowadzonym postępowaniu. 

Wykonawca spełnił wymogi formalno - prawne udziału w postępowaniu. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej. 

 
 

 


