
UCHWAŁA NR 56/10/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 15 lutego 2007r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  zamówienia  na  dostawę
i  zainstalowanie  sprzętu  i  oprogramowania  komputerowego  na  potrzeby
Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Na  podstawie  art.  32  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). § 55 ust. 2
pkt 4 oraz § 60 ust. 1 Statutu  Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz.
Urz. Woj. Mazow. z 2002r. Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163
z późn.zm.) Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża  się  zgodę  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  –  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  –  na  dostawę  i  zainstalowanie  sprzętu  i  oprogramowania  na
potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu – zgodnie  z wnioskiem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Sławomir Fułek – Przewodniczący              ................................

2. Andrzej Twardowski – Członek                  .................................

3. Szczepan Jamiołkowski – Członek              ................................

4. Paweł Kaźmierczak – Członek                     ................................

5. Adam Pijankowski – Członek                      ................................



Zał. do uchwały Zarządu 

Powiatu w Sierpcu z dnia 

Nr 56/10/07 z dn.15.02.2007r.

Data 14.02.2007r 

Nr sprawy I. 0716-07/07
     
      Zarząd Powiatu
      w Sierpcu
      

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. WNIOSKODAWCA:
Samodzielne stanowisko informatyka Starostwa

2. Rodzaj zamówienia publicznego (właściwe podkreślić):
a) roboty budowlane
b) usługi
c)      dostawy  

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:
(Przedmiot  zamówienia  należy  określić  za  pomocą  obiektywnych  cech
technicznych i jakościowych oraz podać jego ilość)

Zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych na 
potrzeby doposażenia stanowisk pracy w Starostwie. 
– Zakup serwera z oprogramowaniem do wydziału geodezji (zakup z funduszu

gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym)
– 6  zestawów  komputerowych  na  stanowiska  pracownicze  z  powodu

wyeksploatowanych zestawów + 2 notebooki 
– akcesoria  tzn.  Monitory,  drukarki  sieciowe,  zasilacze  awaryjne,  skaner  i

drobne urządzenia peryferyjne
............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................
............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................



-2-

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:

Doposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i peryferyjny do ustawy o
informatyzacji  i  ochronie  danych  osobowych  i  wprowadzenia  obiegu
dokumentów.
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................
............................................................................................................................

5. Szacunkowa wartość zamówienia:

netto:  57 926 zł
brutto: 70 670  zł

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:

Kalkulacja własna według cen rynkowych

7. Źródło finansowania zamówienia:

Budżet Starostwa Powiatowego

8. Termin realizacji zamówienia:

30 marca 2007r. 

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia:

      Przetarg nieograniczony 

10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:
 
............................................................................................................................
............................................................................................................................

11.  Proponowany  skład  komisji  przetargowej (jeśli  wybrana  procedura  tego
wymaga):
1. Michał Chiczewski - przewodniczący
2. Agnieszka Malanowska – zastępca
3. Zdzisław Dumowski - sekretarz
4. Agnieszka Jaworska - członek
5. Joanna Krasińska - członek

12.Tryb powołania komisji przetargowej:
Zarządzenie Starosty
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Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:
...........................................................................................................................…...........
..................................................................................................................

…............................................................
/podpis właściwej komórki finansowej/

…............................................................
               /podpis wnioskodawcy/

OPINIA PEŁNOMOCNIKA STAROSTY  DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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

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

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

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

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

Data ….................................                            ................................
  
          (podpis)




