
Zarządzenie Nr 116/2014 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 27 października 2014 roku 

 

W sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie z wolnej ręki na wykonanie kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Poznaniu, 

które odbędą się 16 listopada 2014 r. 

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 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 

XXXVIll/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 postępowaniu, tj.: 

BETMOR - POLIGRAFIA s.c., Beata Kostrzewa, Waldemar Kostrzewa, ul. Chlebowa 16, 61 - 003 Poznań, 

która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 99.488,60 zł brutto. 

Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 180.000,00 zł brutto. 

§ 2. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 12 listopada 2014 r., w tym 1.000 sztuk kart z 

przeznaczeniem do sporządzenia pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym 

zostanie wykonane do 04 listopada 2014 r. 

§ 3. Finansowanie: 751/75109/4300. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie      

     z dniem podpisania. 

 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 116/2014 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 27 października 2014 roku 

 

Do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wykonanie kart do głosowania 

w wyborach do Rady Powiatu w Poznaniu, które odbędą się 16 listopada 2014 r., zaproszona została 

BETMOR - POLIGRAFIA s.c., Beata Kostrzewa, Waldemar Kostrzewa, ul. Chlebowa 16, 61-003 Poznań. 

Wykonawca zaproponował realizację zamówienia, w szacunkowej ilości 214.000 sztuk, za kwotę 

99.488,60 zł brutto, przy czym cena jednostkowa poszczególnych kart wyniesie 0,4649 zł brutto. 

W związku z powyższym zawarcie umowy z zaproszonym Wykonawcą, który spełnił wymogi 

formalno - prawne udziału w postępowaniu, należy uznać za zasadne. 

 


