
 

ZARZĄDZENIE NR   91/2015 rok 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

z dnia 28 lipca 2015 roku 

W sprawie: 

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań z zakresu 

administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych. 

2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Powołania komisji przetargowej. 

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 § 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, zarządzam co następuje: 

§ 1. Przeprowadzam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań z zakresu 

administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych, z 

podziałem na 2 następujące części: 

1) Część nr 1 - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zabudowanych garażami 63 nieruchomości 

Skarbu Państwa położonych w Biedrusku, gmina Suchy Las, 

2) Część nr 2 - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego niezabudowanych lub zabudowanych 

nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Poznańskiego, przeznaczonych w planie 

zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, aktywizację gospodarczą, usługi, infrastrukturę 

i inne. 

Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 31.12.2015 r. 

§ 2. Zatwierdzam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

§ 3. Powołuję komisję przetargową w składzie: 

1) Magdalena Buczkowska; 

2) Anna Matuszak; 

3) Krystyna Gola; 

4) Marta Bocian; 

5) Tomasz Załecki; 

6) Joanna Rządkowska -Jurga; 

7) Natalia Eryńska. 

§ 4. Finansowanie: 700/70005/4300. 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc z chwilą zakończenia postępowania. 


