
 

 

Sprawozdanie z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych 

przez Biuro Zamówień Publicznych w 201l roku 

W 2011 roku Biuro Zamówień Publicznych wszczęło 103 postępowania. W wyniku 

przeprowadzonych postępowań, do dnia 31.12.2011 r. włącznie, zawarte zostały umowy na łączną 

kwotę 11.991.127,80 zł brutto. 

Zamówienia zostały udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zapytania o cenę 

i zamówienia z wolnej ręki. Wydatki, z podziałem na tryb przeprowadzonego postępowania, kształtują 

się następująco: 

I.  w trybie przetargu nieograniczonego 9.943.292,41 zł brutto, gdzie: 

1) dostawy - 2.379.071,73 zł brutto, 

2) usługi - 5.800.937,99 zł brutto, 

3) roboty budowlane -1.763.282,69 zł brutto. 

II.  w trybie zapytania o cenę przeprowadzono postępowanie na świadczenie sprzątania budynku 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym oraz 

pomieszczeń biurowych filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu ul. Poznańska 25, 

na kwotę 306.555,00 zł brutto. 

III.  w trybie zamówienia z wolnej ręki:  1.741.280,39 zł brutto: 

1) dostawy - 33.586,28 zł brutto, 

2) usługi - 533.031,86 zł brutto, 

3) roboty budowlane -1.174.662,25 zł brutto. 

W 201l r. zawarte zostały również umowy które dotyczyły postępowań wszczętych jeszcze 

w roku 2010. Wartość tych umów wyniosła łącznie 595.601,17 zł brutto, w tym: 

- Digitalizacja dokumentów ze zbioru Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu - 

90.400,00 zł brutto, 

- Świadczenie usługi sprzątania, z podziałem na II części. Część I - usługa polegająca 

na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne 

Zamawiającego, w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Zielonej 8. Część II - usługa polegająca 

na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń i terenu przyległego wokół nieruchomości położonej 

w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 - 108.609,61 zł brutto, 

- Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

w zakresie łącza podstawowego oraz zapasowego - 22.989,36 zł brutto, 

- Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy 

ul. Jackowskiego 18 - 260.572,20 zł brutto. 
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