
UCHWAŁA  NR 861/91/05    
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 21 października 2005 roku

      w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na zakup pralnicy
przemysłowej dla  Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. 

Na  podstawie  art.32  ust.1  pkt  4   ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o
samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 – z późn. zm.) i art.4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić  zgodę  na  udzielenie  przez  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Szczutowie
zamówienia na zakup pralnicy przemysłowej o wartości  nie przekraczającej 6.000
Euro zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie  Uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Domu  Pomocy  Społecznej  w
Szczutowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący          Paweł Mariusz Ambor      ..............................
Członek                      Witold Lorek                     ..............................
Członek                      Andrzej Gromelski            ..............................
Członek                      Marek Lejman                   ..............................
Członek                      Andrzej Twardowski        ..............................



Załącznik nr. 1 
      do UCHWAŁY Nr 861/91/05 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia 21 października 2005r.

Szczutowo, dnia 12 pażdziernika 2005r.

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia  publicznego

 1. WNIOSKODAWCA:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

 2. Rodzaj zamówienia (właściwe podkreślić):

zakup z dostawą

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:
    ( Przedmiot zamówienia należy  określić  za pomocą obiektywnych cech 

technicznych i jakościowych oraz podać  jego ilość):

pralnica przemysłowa 

 4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:

częste pranie dużych ilości pościeli, bielizny i odzieży mieszkańców 

 5.  Szacunkowa wartość zamówienia:

netto: ...........-....................zł
brutto: .....23.000,00........ zł

    6.  Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:

telefoniczne rozeznanie rynkowe

    7.  Źródło finansowania zmówienia:



dotacja budżetowa w ramach programów naprawczych z Wydziału Polityki 
Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie

20.000,00 zł
oraz ok. 3.000,00 zł środki własne

    8.  Termin realizacji zamówienia:

październik 2005 rok

    9.  Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia:

poza ustawą – art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

  10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:

wartość zamówienia jest niższa niż 6.000,00 Euro

  11. Proponowany skład Komisji przetargowej (jeśli wybrana procedura tego 
wymaga):

nie dotyczy

  12. Tryb powołania Komisji przetargowej:

nie dotyczy

 13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:

kwota znajduje zabezpieczenie w planie finansowym Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie na 2005 rok

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

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


