
UCHWAŁA NR 849/89/05
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 20 września 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania robót budowlanych
polegajęcych na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na ulicy Wróblewskiego w

Sierpcu. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych 
( tj. Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r.)  oraz § 60 ust. 1 i
2 Statutu Powiatu Sierpeckiego,  Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje: 

§ 1.

1.  Wyraża  zgodę na  zlecenie  wykonania  robót  budowlanych  polegających  na  ułożeniu
nawierzchni  asfaltowej  na  ulicy  Wróblewskiego  w  Sierpcu  na  długości  ok.  200  mb  –
zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Wartość zamówienia o którym mowa w pkt 1 nie przekroczy kwoty 6.000 EURO. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd :

1. Paweł Ambor – Przewodniczący Zarządu ..........................................

2. Witold Lorek – Wiceprzewodniczący ..........................................

3. Andrzej Gromelski – członek Zarządu ..........................................

4. Marek Lejman – członek Zarządu ..........................................

5. Andrzej Twardowski – członek Zarządu ..........................................



Załącznik do uchwały Nr 849/89/05

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 20 września 2005r. 
Sierpc, dnia 08.09.2005 r.

DT. ZDP. 0064 – 32/2005

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

6. WNIOSKODAWCA:
Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu.

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

8. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:
(przedmiot zamówienia należy określić za pomocą obiektywnych cech technicznych i
jakościowych oraz podać jego ilość).
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Wróblewskiego w Sierpcu na
długości ok. 200 mb.

9. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

10.Szacunkowa wartość zamówienia:

                                                     Ogółem:

Brutto     29.753,16 zł.
Netto    24.387,84 zł.
VAT      5.365,32 zł.

11.Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
Kalkulacja własna na podstawie danych rynkowych.

12.Źródło finansowania zamówienia:
Budżet Zarządu Dróg Powiatowych.

13.Termin realizacji zamówienia:
III – kwartał 2005.

14.Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia:
Poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

15.Uzasadnienia wyboru innego trybu niż przetarg nieograniczony.
Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 6.000 EURO.



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

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


