
Zarządzenie Nr 123/2014 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 7 listopada 2014 roku 

 

W sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie z wolnej ręki na wykonywanie operatów szacunkowych w ramach 

zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.000029.2014, z dnia 02.07.2014 r., na 

sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji 

rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń 

Własnościowych. 

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 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. b 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. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w 

negocjacjach, tj.: INVEST Zbigniew Mijalski, ul. Rumińska 10, 62 - 571 Stare Miasto, który 

zaproponował realizację zamówienia za kwotę 933,30 zł brutto, stanowiącą sumę cen 

jednostkowych. 

Usługi będą świadczone do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na realizację zamówienia, tj. do wartości 25.000,00 zł brutto. Termin wykonania zadania 

zaplanowany został na okres do 31.12.2014 r. 

§ 2. Finansowanie: 700/70005/4300. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 123/2014 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 7 listopada 2014 roku 

 

Do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, na wykonywanie operatów 

szacunkowych, w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.000029.2014, z dnia 02.07.2014 r. 

na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, 

prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych, zaproszony 

został Pan Zbigniew Mijalski, prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą INVEST Zbigniew Mijalski, ul. 

Rumińska 10, 62 - 571 Stare Miasto, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 933,30 zł brutto, 

stanowiącą sumę następujących cen jednostkowych: 

- sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących określania wartości nieruchomości w celu ustalenia 

lub aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, 

zgodnie z art. 221 ust. 2 w związku z art. 72 ust. 3 i 78 - 80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) - 833,30 zł; 

- sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących określania wartości nakładów poniesionych przez 

użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz nakładów koniecznych, zgodnie z art. 77 ust. 4 - 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) - 100,00 zł. 

Komisja przetargowa wnosi o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z zaproszonym Wykonawcą, który 

spełnił wymogi formalno - prawne udziału w postępowaniu. 


