
Sprawozdanie z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych 
przez Biuro Zamówień Publicznych w 2010 roku 

W 2010 roku Biuro Zamówień Publicznych wszczęło 124 postępowania. Wyniku 

przeprowadzonych postępowań, do dnia 31.12.2010 r. włącznie, zawarte zostały umowy na łączną 

kwotę 27.059.646,34 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 - 22.728.574,97zł brutto, w tym: 

1) dostawy - 4.600.447,13 zł brutto, 

2) usługi -2.967. 691,32 zł brutto, 

3) roboty budowlane -15.160.436,52 zł brutto. 

II.  w trybie zapytania o cenę w wyniku przeprowadzonego postępowania 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 381.336,24 zł brutto. 

III.  w trybie zamówienia z wolnej ręki - 3.949.735,13 zł brutto, w tym: 

1) dostawy - 3.129.175,60 zł brutto, 

2) usługi - 277.833,66 zł brutto, 

3) roboty budowlane - 542.725,87 zł brutto. 

Należy również zauważyć, iż w 2010 r. zawarte zostały umowy które dotyczyły postępowań 

wszczętych jeszcze w roku 2009. Wartość tych umów wyniosła łącznie 283 112,89 zł brutto, w tym: 

- Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu - 94 000,00 zł 

brutto. 

- Dostawa sprzętu sieciowego, części komputerowych oraz pakietu serwisowego urządzeń 

sieciowych dla Starostwa Powiatowego z możliwością składania ofert częściowych - 1 13 585,33 zł 

brutto. 

- Zamówienie dodatkowe do umowy ZP.3432-19/09 z dnia 23.09.2009 na renowację elewacji 

budynku Szkoły SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach - 46 594,47 zł brutto. 

- Zamówienie uzupełniające do umowy ZP 3432-36/09 z dnia 6.10.2009 na remont pomieszczeń 

biurowych IV piętra budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu - 28 933,09 zł brutto. 
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Tryb postTryb postTryb postTryb postęęęępowaniapowaniapowaniapowania    ________________________________    wartowartowartowartośćśćśćść    nettonettonettonetto    wartowartowartowartośćśćśćść    bruttobruttobruttobrutto    
Przetarg nieograniczony               20 365 170,92 22 728 574,97 
zapytanie o cenę                               314 274,15 381 336,24 
wolna ręka                                      3 260 954,39 3 949 735,13 

23 940 399,46  27 059 646,34 
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Rodzaj zamRodzaj zamRodzaj zamRodzaj zamóóóówieniawieniawieniawienia    ____________________    wartowartowartowartośćśćśćść    nettonettonettonetto    wartowartowartowartośćśćśćść    bruttobruttobruttobrutto    
Dostawy                                           6 623 151,51 7 729 622,73 
Usługi                                               3 281 663,44 3 626 861,22 
Roboty budowlane                          14 035 584,51  15 703 162,39 

23 940 399,46 27 059 646,34 


