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                        UCHWALA NR .S'S./J.Z/./ll

                    ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                            zdnia81utego2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na
wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2011 paliw plynnych do pojazdow
samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu
Sierpeckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.), @ 55 ust. 2 pkt 4
oraz 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr
173, poz. 3826 z pozn. zm.) oraz art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) -
uchwala sie, co nastepuje:

                                      @1@

Wyraza sie zgode na udzielenie zamowienia publicznego ponizej 193000 euro
na dostawe w roku 2011 paliw plynnych do pojazdow samochodowych
wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego -
w trybie zapytania o cene - zgodnie z wnioskiem stanowiacym zaiacznik do
uchwaly.

                                        @2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu.

                                      @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

                                                        xn f /Zarzad:                                               ^Ai^
\. Jan Laskowski - przewodniczacy Zarzadu         .........^v........................

2. Marek Gasiorowski- czlonek                    .^;^^"^::::<T-^^...........

3. Woiciech Rychter - czlonek                          .................JyW'..../............
                                                             /'    if} 8 /'     /

4. Krystyna Siwiec - czlonek                          .............. twj?^...............

5. Slawomir Olejniczak - czlonek                      ......... .....~.j/....................



Data.........

Nr sprawy

Zarzad Powiatu w Sierpcu

                                  WNIOSEK
        o wyrazenie zgody na udzielenie zamowienia publicznego

1. Wnioskodawca
                    Wydzial Organizacyjno - Administracyjny

2. Rodzaj zamowienia publicznego (wSasciwe podkreslic);
   a) roboty budowlane
   b) ustugi
   c) dostawy

3. Nazwa i okreslenie przedmiotu zamowienia (Przedmiot zamowienia nalezy okreslic

   za pomoca_ obiektywnych cech technicznych i jakosciowych oraz podac jego ilosc):
   Przedmiotem zamowienia jest dostawa paliw czyli bezgotowkowe tankowanie
   paliw plynnych silnikowych: benzyny bezolowiowej (Pb95), oleju napedowego
   (ON) oraz autogazu (LPG). Dostawy paliw obejmowac beda;
   Lp.           Rodzajpaliwa          I Jedtl-     Ilosc L  \ Wspolny Slownik Zamowien: kod \

                                   I miary 1            I             CPV             \

    1. Benzyna bezolowiowa Pb95 i litr ! ok. 6800 ^09.13.21.00-4 (benzynabezo)owiowa)|

   ,Z Olej napedowy ON           litr : ok. 36700 109.13.40.00-8(olejnap?dowy) \

    3. AutogazLPG              ; dm3 : ok. 5600 ;09.13.30.00-0(Skropionygaz  I
                                                    : ropopochodny LPG)               :

   Realizacja zamowienia bedzie polegac na: - Sukcesywnym bezgotowkowym
   zakupie paliw plymiych do pojazdow samochodowych wedmg potrzeb
   Zamawiajacego, na stacji paliw wskazanej przez Wykonawce. Kazdorazowa
   sprzedaz paliw bedzie dokonywana wg ceny netto obowiazujacej w dniu zakupu
   w PKN Orlen pomniejszona o staly rabat w kwocie zl/litr. Wysokosc rabatu
   pozostanie niezmienna przez caty okres trwania umowy.
   Odbiorca^paliw plynnych bedq_:
   - Starostwo Powiatowe w Sierpcu,
   - Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu,
   - Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sierpcu,
   - Liceum Ogolnoksztalcace w Sierpcu,
   - Powiatowy Urzad Pracy w Sierpcu,



   - Zespol Szko-t Nr 1 w Sierpcu.
   Stacja paliwa nie moze bye oddalona od siedziby Zamawiajacego w odieglosci
   przekraczajacej 5 km .
   Jednorazowe tankowanie obejmowac bedzie indywidualne potrzeby w dniu
   tankowania pojazdu. Podstawa_ rozliczen bedzie dokument W-Z (oddzielny dia
   kazdego pojazdu) zawierajacy dane dotyczace miejsca i daty oraz ilosci i rodzaju
   dostarczanego paliwa, cene paliwa oraz numer rejestracyjny pojazdu, do ktorego
   tankowano paliwo.
   Zaplata za zakupione paliwo odbywac sie bedzie przelewem bankowym
   w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, wystawianych w okresach
   miesiecznych za wszystkie tankowania wykonane w danym miesiacu - oddzielnie
   diakazdej zjednostek.
   Przedmiot zamowienia powinien posiadac koncesje na sprzedaz paliw oraz
   aktualny atest (swiadectwo jakosci) okazywane przynajmniej raz na kwartal
   Zamawiajacemu poprzez przekazaniejego kopii.
   Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie     ^
   ilosciowym i asortymentowym w zaieznosci od bieza^cych potrzeb    ^
   Zamawiajacego - nie moze to stanowic podstawy do wnoszenia przez    w

   Wykonawce jakichkolwiek roszczen.

4. Uzasadnienie celowosci realizacji zamowienia:
              Pozwoli na uzyskanie korzystniejszej ceny zakupu paliwa.

5. Szacimkowa wartosc zamowiema:

   Benzyna bezoiowiowa Pb95
   netto: 24595,60
   bmtto: 30252,59

    Olej napedowy ON
    netto: 139716,90
    brutto: 171851,78

    Paiiwa gazowe LPG
    netto: 11088,00
    brutto: 13638,24

   Razem:
    netto: 175400,50 tj. 45688,98 Euro
   bmtto: 215742,62

6. Sposob ustalania wartosci szacunkowej zamowienia;
              cena obowiazujaca w PKN Orlen w dniu 27.01.2011 r.

7. Zr6d!o finansowania zamowienia:
                                Budzet powiatu

@. Termin realizacji zamowienia:
                       1 marca 2011 r. do 29 luteso 2011 r.

f



 9. Proponowany tryb postepowania w sprawie o udzielenie zamowienia:
                               zapytanie o cene

  10.Uzasadnienie wyboru innego niz przetarg nieograniczony:
                                 Nie dotyczy

  11.Proponowany sklad Komisji przetargowej (jesli wybrana procedura tego
    wymaga):
    1) Magdalena Piotrowska     - Przewodniczaca Komisji
    2) Zdzislaw Dumowski       - Sekretarz
    3) Anna Trzeciak            - Czlonek Komisji
    4) Adam Kurta             - Czlonek Komisji

 12.Tryb powotania Komisji przetargowej:
                       Zarzadzenie Starosty Sierpeckiego

 13.Opima dotyczaca zabezpieczenia fmansowego realizacji zamowienia:        /- @' @
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                                                       /

                                                   (podpis skarbnika)

                                                 Z tip. STAF5-OSTY
                                                      c?^

                                                 Magdalena Piotrcvi'ska
                                                  i-iACZE LN i K WY 0 /:' At l.J

                                            .......'.'.'..@..;...1;..I;....;;;1.-;...;................

                                                  (podpis wnioskodawcy)

  OPINIA WYDZIALU OSWIATY, ROZWOJU I SPRAW SPOLECZNYCH.
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