
ZARZĄDZENIE NR 79/2021 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 21 września 2021 roku 

W sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
świadczenie usług w zakresie szczepień ochronnych pracowników przeciwko pneumokokom 

Na podstawie art. 2 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r., poz. 1129 ze zm.) i Zarządzenia Nr 17/2021 Starosty Poznańskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w 

sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w 

Poznaniu oraz § 72 pkt 2) lit. a) Uchwały Nr 896/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

zarządzam co następuje: 

§ 1 Zatwierdzam wybór oferty złożonej przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Edictum Plus Sp. 

z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Adama Mickiewicza 31 

§ 2 Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na wykonanie zadania, tj. do wysokości 60.000,00 zł brutto. 

§ 3 Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 27.09.2021 r. do 31.12.2021 r. 

§ 4 Finansowanie: § 4280 - Zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące 

badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników oraz badania dodatkowe). 

§ 5 Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kadr i Płac. 

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 79/2021 

Starosty Poznańskiego 
z dnia 21 września 2O21 roku 

 

W odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są usługi społeczne, zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, możliwe jest udzielenie 

zamówienia w wyniku ustaleń poczynionych z jednym tylko wykonawcą. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie 

szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom wybrano ofertę złożoną przez Specjalistyczną 

Przychodnię Lekarską Edictum Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Adama Mickiewicza 31. 

Zamówienie było nieplanowane i wynikło z bieżących potrzeb zgłaszanych przez pracowników 

Starostwa. 

Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na wykonanie zadania, tj. do wysokości 60.000,00 zł brutto. 

 


