
 
                           UCHWAŁA NR 277/49/08                    

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 10 stycznia  2008r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot.
zakupu tablic rejestracyjnych.

Na  podstawie  art.  39  ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (Dz.  U.  2007  Nr  223  poz.  1655)   oraz  §  60  ust.  1  Statutu  Powiatu
Sierpeckiego  (Dz.Urz.Wojew.Mazow.  z  2002r.  Nr  173,  poz.  3826  z  późn.zm.)
Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje :

§ 1

Wyraża  zgodę  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  „Przetargu
nieograniczonego”  na  produkcję  i  dostawę  tablic  rejestracyjnych  dla  Starostwa
Powiatowego  Wydział  Komunikacji  w  Sierpcu  na  warunkach  określonych  w
załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd:

Przewodniczący Zarządu - Sławomir Fułek ................
Członek Zarządu -        Szczepan Jamiołkowski ................
Członek Zarządu - Paweł Kaźmierczak   ................
Członek Zarządu - Andrzej Twardowski ................
Członek Zarządu - Adam Pijankowski ................



      Załącznik do uchwały Nr 277/49/08
K.3121-........./08        Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia

10 stycznia 2008 roku

Sierpc dnia 08.01.2008r.

W N I O S E K

o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

- WNIOSKODAWCA:

Wydział Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu

2. Rodzaj zamówienia publicznego (właściwe podkreślić):

a) roboty budowlane
b) usługi
c)      dostawy  

1. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonawstwo i dostawa tablic rejestracyjnych wg następującego wykazu:
I Etap
1. Tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa – WSE 01-99 LV,X,Y - 297 kpl.,

WSE 01-99 MA,C,E,F,G,H,J,K,L,M – 990 kpl.
2. Tablica samochodowa zwyczajna jedno + dwurzędowa – WSE G 501 – 650 

150 kpl.
3. Tablica samochodowa do przyczep jednorzędowa – WSE 01-99 FF, G, H,J – 

396 szt.
2. Tablica samochodowa do przyczep dwurzędowa – WSE 01-99 GA,GG - 198szt.
3. Tablica ciągnikowa zwyczajna WSE 01-99 AY, RA, C – 297 szt. 
4. Tablica motocyklowa WSE H 601-850 – 250 szt.
5. Tablica motorowerowa zwyczajna – WSE X 951-999 – 49 szt., 01-99 SA – 

99 szt.



II Etap
Tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa – WSE 01-99 MN, P, R, S, T, U, W,
V,X,Y – 990 kpl.
III Etap
Tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa WSE 01-99 NA, C,E,F,G,H,J,K,L,M
– 990 kpl.
IV Etap
Tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa WSE 01-99 NN,
P,R,S,T,U,W,V,X,Y – 990 kpl.
V Etap
Tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa WSE 01-99 PA,C,E,F,G,H,J,K,L,M
– 990 kpl.

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:

Bieżące potrzeby Wydziału Komunikacji – rejestracja pojazdów.

5. Szacunkowa wartość zamówienia:
Łącznie netto etap I-V – 236.750zł (EURO 61.063,68 – kurs złotego w stosunku do euro
(Dz.U.07.241.1763)

Łącznie brutto etap I-V – 288,835 zł

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:

Na podstawie wartości zamówienia w roku poprzednim z uwzględnieniem zmian
ilościowych + 1% prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych na rok bieżący.

7. Źródło finansowania zamówienia:

Dochody ze sprzedaży tablic rejestracyjnych.

8. Termin realizacji zamówienia:

I etap – 28.02.2008 r.



II etap –15.05.2008 r.
III etap – 15.07.2008 r.
IV etap – 15.09.2008r.
V etap – 14.11.2008r.

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

10.Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:

11.Proponowany skład komisji przetargowej:
 
1. Szczepan Okonkowski - Przewodniczący
2. Zdzisław Dumowski – Sekretarz,
3. Agnieszka Malanowska – członek,
4. Małgorzata Gruczyk – członek,
5. Agnieszka Abrefczyńska - członek

12. Tryb powołania komisji przetargowej:

Zarządzenie Starosty Sierpeckiego

Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..............................................

(podpis właściwej komórki finansowej)



..............................................

     (podpis wnioskodawcy)

Opinia Wydziału Promocji, Inwestycji i Rozwoju Powiatu:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.....................................................................................

Data ........................................ ..........................................

         (podpis)



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

I. Zamawiający :
Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a. 09-200 Sierpc

II. Przedmiot zamówienia :
Zamówienie obejmuje wykonawstwo, dostawę i montaż torów jezdnych nawierzchniowych
oraz regałów przesuwnych i stacjonarnych w ilości 96 mb półki czynnej w
pomieszczeniach Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul.
Świętokrzyska 2a, oraz udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 10 lat.
Wymagania techniczne:
1. Tory w wersji nawierzchniowej wykonane ze stali o podwyższonej jakości,

ocynkowane, poziomowane i zamocowane.
2. Podwozie musi być wykonane z profilu zapewniającego odpowiednią jego sztywność i

wytrzymałość.
3. Regały muszą zapewnić bezpieczną pracę pracownikom pomiędzy regałami. Przejście

między regałami – ciąg komunikacyjny – min. 80 cm .
4. Konstrukcja półki:

- wykonanie z blachy o odpowiedniej grubości zapewniającej właściwą sztywność,
przy zalecanej wytrzymałości min. 80 kg /mb  półki,

- zalecana głębokość półki 30 – 35 cm, wysokość w świetle – 35 cm,
- długość półki należy liczyć rzeczywistą, użyteczną długość przeznaczoną do

składowania akt.
5. regały i półki muszą mieć konstrukcję niepalną, wykonaną z blach malowanej

proszkowo, zgodnie z przepisami p. poż.(kolor do uzgodnienia)
6. W płaszczyznach tylnych każdego regału należy umieścić przegrody rozdzielające

półki, chroniące akta przed wypadaniem.
7. Półki zamykające regały od góry (pokrywy górne) nie są półkami przeznaczonymi do

składowania akt i nie należy ich wliczać do ogólnej ilości półek.
III. Termin realizacji zamówienia: - 12 dni roboczych od daty podpisania umowy 
IV. Wymagane dokumenty
Dla ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty:

6. Formularz oferty sporządzony wg załączonego wzoru (załącznik nr 1).
7. Oświadczenie, iż oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia

10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 119/98 poz. 773 z późn. zm.) –
załącznik nr 2.

8. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Oferenta do obrotu prawnego
w zakresie objętym zamówieniem. Powyższy dokument może być przedstawiony w
oryginale albo w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
uprawnionego przedstawiciela Oferenta. 

Brak, któregokolwiek z w /w dokumentów lub złożenie w niewłaściwej formie spowoduje
odrzucenie oferty.
V. Oferent składa tylko jedną ofertę na całość zamówienia podpisaną przez
upoważnionego przedstawiciela. Zaproponowana cena brutto jest ostateczną z
uwzględnieniem wszystkich kosztów przewidzianych i nieprzewidzianych, i nie podlega
negocjacji.
VI. oferent może dokonać wcześniej wizji lokalne na terenie zaplanowanego zadania i
zdobyć wszelkie dodatkowe informacje.



VII. Składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 45 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.
VIII. oferent zamieści ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego na
podany adres w pkt. I, oznaczonej „Oferta na dostawę i montaż regałów przesuwnych i
stacjonarnych” z dopiskiem „nie otwierać przed 31.05.2001 r. godz. 1000.”  Ofertę można
złożyć w sekretariacie Starostwa pok. 101 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres
Starostwa do dn. 30.05.2001 r. godz. 1500.
Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym wyżej, zostaną
zwrócone oferentom nie otwarte.
IX. Rozpatrywanie ofert nastąpi dn. 31.05.2001 o godz. 1000.
X. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszej specyfikacji, ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych oraz będzie najkorzystniejsza finansowo.
XI. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowić będzie integralną część umowy
na zrealizowania przedmiotu zamówienia.


