
 

ZARZĄDZENIE NR 75/2017 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 21 listopada 2017 roku 

W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na rozbiórkę budynków oraz uporządkowanie terenu 

na działkach położonych przy ul. Poprzecznej w Owińskach. 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), a także w zw. z § 70 pkt 2 lit. b Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 

350/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, zmienioną Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 781/2016 z dnia 15 

marca 2016 r., zarządzam co następuje: 

§ 1. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy z EKO-TOM Turguła Sp. J., ul. Rumiankowa 11, 61-680 

Poznań, która zaproponowała realizację zamówienia za cenę 51.662,13 zł 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania kwotę 129.984,00 zł brutto.  

§ 2. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres do 15.12.2017 r.  

§ 3. Finansowanie: 700/70005/4300. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

brutto.

 

 



 

Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 75/2017 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 21 listopada 2017 roku 

Na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm,), na rozbiórkę budynków oraz 

uporządkowanie terenu na działkach położonych przy ul. Poprzecznej w Owińskach, 

odpowiedzieli: 

- Skip Group Żwawiak Sp. J., ul. Syrenia 8a, 61-017 Poznań, która zaproponowała 

realizację zamówienia za kwotę 28.000,00 zł netto, 

Propozycja tego Wykonawcy nie była brana pod uwagę przy porównaniu 

z pozostałymi, ponieważ Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego 

kosztorysów ofertowych. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia kosztorysów 

ofertowych, aby potwierdzić prawidłowość dokonanej wyceny prac będących 

przedmiotem zamówienia. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie; 

- EKO-TOM Turguła Sp. J., ul. Rumiankowa 11, 61-680 Poznań, która zaproponowała 

realizację zamówienia za kwotę 51.660,00 zł brutto. 

Zamawiający poprawił omyłki rachunkowe w złożonych kosztorysach ofertowych. 

W konsekwencji dokonanych poprawek cena oferty, wynikająca z przedłożonych 

kosztorysów ofertowych, wyniesie 51.662,13 zł brutto; 

- ALTRANS Przedsiębiorstwo Usługowo - Transportowe, Andrzej Lenarczyk, 

ul. Dobrogojskiego 21/2, 61-692 Poznań, które zaproponowało realizację zamówienia za 

kwotę 59.000,00 zł brutto. 

Zamawiający poprawił omyłki rachunkowe w złożonych kosztorysach ofertowych. 

W konsekwencji dokonanych poprawek cena oferty, wynikająca z przedłożonych 

kosztorysów ofertowych, wyniesie 59.514,72 zł brutto; 

W konsekwencji analizy złożonych dokumentów stwierdzono, iż najkorzystniejszą cenowo 

propozycję przedstawiła EKO-TOM Turguła Sp. J., ul. Rumiankowa 11, 61-680 Poznań. 

W związku z powyższym zawarcie umowy z tym Wykonawcą należy uznać za zasadne. 


