
UCHWAŁA Nr ^$3, <3*^2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego wyłonionemu
r

w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek 
niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2020 - 
2021.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z póżn. zm.), § 64 ust. 1 
pkt 1 i 4 oraz § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego przyjętego Uchwałą Rady 
Powiatu Nr 22.IV.2018 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 499) i art. 138 o ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 750.000 
euro na świadczenie usług społecznych tj. usług pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu w latach 2020 -  2021 -  w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -  zgodnie z wnioskiem stanowiącym 
załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki

2) Ocicki Jarosław -  Wicestarosta Sierpecki

3) Cześnik Andrzej -  Członek Zarządu

4) Różański Kamil -  Członek Zarządu

5) Krystek Sławomir -  Członek Zarządu



Załącznik nr 2 do 
Regulaminu Udzielania 
Zamówień Publicznych 
w Starostwie Powiatowym 

w Sierpcu
Data 30.10.2019 r.
Nr sprawy ON.272.20.2019

Zarząd Powiatu
w Sierpcu

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. Wnioskodawca:
Wydział Organizacji i Nadzoru

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

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu w latach 2020 - 2021

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
Pozwoli na uzyskanie optymalnej ceny usług pocztowych..

5. Szacunkowa wartość zamówienia:
156.097,56 netto zł, tj. 36.203,25 euro; 192.000,00 brutto zł.

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
Szacunek opatio o analizę danych finansowych z okresu styczeń - wrzesień 2019 r.

7. Źródło finansowania zamówienia:
Budżet powiatu na rok 2020 i lata następne.

8. Termin realizacji zamówienia:
Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia.



Postępowanie w celu udzielenia zamówienia na usługi społeczne na podstawie ait. 
138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. 2018 
poz. 1986 z poźn. zm.)

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

11. Proponowany skład Komisji przetargowej (jeśli wybrana procedura 
tego wymaga):
1) Magdalena Piotrowska -  Przewodnicząca Komisji
2) Anna Trzeciak -  Członek
3) Łukasz Szpakowski -  Członek
4) Tomasz Gołębiewski -  Sekretarz.

12. Tryb powołania Komisji przetargowej:
Zarządzenie Starosty Sierpeckiego

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:

Kwota wnioskowana jest zabezpieczona w budżecie Starostwa Powiatowego w roku 
2020 i latach następnych.

OPINIA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU

Przedmiot zamówienia powinien być uzyskany w trybie art. 138o ustawy z dnia 
29.01.2004 r -  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 )

podpis skarbnika

podpis wnioskodawcy

30.10.2019 r.
(dala) (podpis)


