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Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych w 2008 roku 

W 2008r. Wydział Administracyjny przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną kwotę 10.866.43,67, w tym: 
1) roboty budowlane - 2.926.101,22 zł brutto; 
2) dostawy - 3.033.102,77 zł brutto; 
3) usługi - 4.907.339,68 zł brutto 

Roboty budowlane to w szczególności: 

Lp. Przedmiot postępowania Warto ść 
zamówienia 

1. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i instalacji elektrycznych na klatkach 

schodowych oraz rozprowadzenie przewodów po ciągach komunikacyjnych III 

piętra w budynku przy ul. Słowackiego 

291.214,32 zł 

2. Wykonanie modernizacji szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w 

budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu 

369.267,61 zł 

3. Remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

ul. Jackowskiego 18 z możliwością składania ofert częściowych 

328.089,15 zł 

4. Wykonanie remontu Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy LO 

w Puszczykowie 

367.883,73 zł 

5. Wykonanie prac modernizacyjnych w DPS w Lisówkach 728.947,30 zł 

Zrealizowane dostawy obejmowały między innymi:

Lp. Przedmiot postępowania Wartość 
zamówienia 

1 .  Dostawę pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni naukowych i sprzętu 

rehabilitacyjnego dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w 

Owińskach oraz dla SOSW w Mosinie 

75.120,48 zł. 

2. Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego oprogramowania, urządzeń 
sieciowych oraz czytników dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

259.275,62 zł 

3. Dostawa tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej 2.145.126.00 zł 

Usługi dotyczyły w szczególności: 

Lp. Przedmiot postępowania Wartość 
zamówienia 

1 .  Sporządzanie oddzielnych operatów szacunkowych w zakresie szacowania 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla potrzeb zadań 

związanych z gospodarką nieruchomościami 

200.000,00 zł 

2. Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 1.382.000,00 zł 

3. Wykonanie dokumentacji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania 
zespołu pocysterskiego - obecnie SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 

108.580,00 zł 

4. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji internatu ZS im. A.Wodziczki w 

Mosinie z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych 

137.860,00 zł 

5. świadczenie usługi ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. 
Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym. 

325.008,00 zł 



 

W trybie zapytania o cenę przeprowadzone zostały postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na kwotę 614.777,40 zł brutto. 

W trybie z wolnej ręki  wydano: 

1) roboty budowlane - 83.053,65 zł netto 

2) dostawy - 45.930,39 zł netto 

3) usługi - 19.535,00 zł. netto 

Na dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków w budynku Starostwa Powiatowego w 

Poznaniu wydano odpowiednio: - energia - 178.326,26 zł -woda - 13.680,98 zł -ścieki - 14.728,22 zł 

Z tytułu rozmów w sieci telefonii stacjonarnej wydano 121.700,25 zł; telefonia komórkowa - 73.525,83 zł. 


