
      
UCHWAŁA  NR 1032/118/06

ZARZĄDU  POWIATU  W  SIERPCU
z  dnia  17 lipca  2006 r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  zamówienia  publicznego
na  założenie  ewidencji  budynków  i  lokali  dla  gminy  Rościszewo

Na  podstawie   art.   32   ust.   2   pkt   4   ustawy  z   dnia   5   czerwca
1998 r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592                   z
późn.  zm.),  §  55  ust.  2  pkt  4  i  §  60  ust.  1  Statutu  Powiatu  Sierpeckiego  (Dz.  Urz.
Woj.  Maz.  z  dnia  2  lipca  2002 r.  Nr  173,  poz.  3826  z  późn.  zm.)  oraz  art.  39
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Nr  19,  poz.
177  z  późn.  zm.)  Zarząd  Powiatu   uchwala,  co  następuje:

§  1.

Wyraża   zgodę   na   udzielenie   zamówienia   publicznego   -   w   trybie   przetargu
nieograniczonego  -  na  założenie  ewidencji  budynków  i  lokali  dla  gminy  Rościszewo,
zgodnie  z  wnioskiem  stanowiącym  załącznik  do  niniejszej  uchwały.

 §  2.

Koszty  wykonania   zadania   pokryte   będą   w  całości   z   Powiatowego   Funduszu
Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym  i  Kartograficznym.

§  3.

Wykonanie  uchwały  powierza  Staroście  Sierpeckiemu.

§  4.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Zarząd:
1. Paweł  Mariusz  Ambor  -  Przewodniczący  zarządu     ......................................
2. Andrzej  Twardowski     -  członek                                 .......................................
3. Marek  Lejman               -  członek                                 .......................................
4. Maria  Jamiołkowska     -  członek                                 .......................................
5. Leszek  Zarębski            -  członek                                 ......................................



Załącznik  do  uchwały  Zarządu  Powiatu
Nr 1032/118./06  z dnia 17 lipca 2006r.  

Sierpc, dnia  14  lipca  2006 r.

Nr sprawy G.7451-35/06
     Zarząd Powiatu
      w Sierpcu

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. WNIOSKODAWCA:

Wydział  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami

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)

Założenie  ewidencji  budynków  i  lokali  dla  gminy  Rościszewo:
• ilość  obrębów  ewidencyjnych  -  30
• ilość  budynków  -  około  3 725
• ilość  lokali  -  około  300

Uzupełnienie   istniejącej   bazy   o   wykonaną   ewidencję   budynków   i   lokali,
uruchomienie  systemu  oraz  sprawdzenie  jego  działania  u  zleceniodawcy.

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
Kontynuacja   planu  zakładania   katastru   nieruchomości   w  powiecie   sierpeckim
zgodna   z   harmonogramem   na   lata   2006  –  2007,   wynikająca
z  §  80  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  regionalnego  i  Budownictwa                  z
dnia  29  marca  2001 r.  w  sprawie  ewidencji  gruntów  i  budynków                       (Dz.
U.  Nr  38,  poz.  454)

5. Szacunkowa wartość zamówienia:

netto: 130 000 zł  -  tj.  32 500  euro  w/g  kursu  4.007 zł/1 euro
brutto: 158 600 zł

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
Ceny  obowiązujące  na  rynku  (w/g  publikacji  w  czasopiśmie  „GEODETA”



7. Źródło finansowania zamówienia:
Całość  z  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym

i  Kartograficznym

8. Termin realizacji zamówienia:
1  rok,  licząc  od  dnia  podpisania  umowy

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia:
Przetarg  nieograniczony

10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:
Nie  dotyczy

11.  Proponowany  skład  komisji  przetargowej (jeśli  wybrana  procedura  tego
wymaga):
1. Jerzy  Pufelski  -  Przewodniczący
2. Marzena  Kowalska
3. Maria  Jachimczak
4. Zofia  Adamska
5. Zdzisław  Dumowski

12.Tryb powołania komisji przetargowej:
Zarządzenie  Starosty  Sierpeckiego

Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:
..........................................................................................................................................
..... ..................................................................................................................

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

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

OPINIA PEŁNOMOCNIKA STAROSTY  DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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

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

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

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

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

Data ....................................                             ......................................



(podpis)


