Zarządzenie Nr 231/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 1 kwietnia 2022 r.
w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powierza się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Ubezpieczenie grupowe na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin
pracowników Urzędu Miasta Kalisza” firmie Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000425834 zgodnie z umową serwisu brokerskiego zawartą dnia
1 kwietnia 2022 r.
§ 2.
W ramach powierzenia, o którym mowa w § 1 Supra Brokers S.A. wykona:
1) wszelkie czynności przygotowawcze niezbędne do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w szczególności: oszacuje wartość zamówienia,
sporządzi analizę potrzeb, sporządzi Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami, ogłoszenie o zamówieniu,
2) ogłosi postępowanie w sprawie zamówienia publicznego,
3) przeprowadzi proces udzielenia zamówienia publicznego w odpowiednim trybie
zamówień publicznych,
4) przygotuje z wybranym w postępowaniu wykonawcą umowę w sprawie zamówienia
publicznego,
5) wykona czynności formalne wymagane przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych po udzieleniu zamówienia.
§ 3.
1. Supra Brokers S.A. przeprowadzi postępowanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych przy pomocy własnych zasobów tj. przy pomocy własnej strony
prowadzonego postępowania i systemu informatycznego.
2. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych będą sporządzane
i zamieszczane przez Supra Brokers S.A. z wykorzystaniem konta Miasta Kalisz na
portalu eNotice.
§ 4.
1. Supra Brokers S.A. przeprowadzi postępowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1 nie
stosuje się zapisów zarządzenia Nr 188/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca
2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w
Urzędzie Miasta Kalisza, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 PLN netto.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§ 6.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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