
UCHWAŁA NR 132/21/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  zamówienia  na  ubezpieczenie
mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 55 ust. 2
pkt 3 i 4 oraz § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia 2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2002r. Nr 173,  poz. 3826 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 z późn. zm) - Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża  się  zgodę  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  –  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  -  na  ubezpieczenie  mienia  i  odpowiedzialności  Powiatu
Sierpeckiego  –  zgodnie  z  wnioskiem  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszej
uchwały. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Sławomir Fułek – Przewodniczący             ........................
2. Andrzej Twardowski – Członek                  ........................
3. Szczepan Jamiołkowski – Członek             ........................
4. Adam Pijankowski – Członek                     ........................
5. Paweł Kaźmierczak – Członek                    ........................



Sierpc, dnia 24 maja 2007 r.
Nr sprawy: OA. 2016 - 19/2005

Zarząd Powiatu
w Sierpcu

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. WNIOSKODAWCA:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

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): 6630000 CPV

Część I zamówienia obejmuje:
Ubezpieczenia wspólne tzn.

Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej,  (dotyczy  wszystkich  jednostek
organizacyjnych z wyjątkiem SP ZZOZ )
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (dotyczy wszystkich
jednostek organizacyjnych)
Ubezpieczenie  szyb  od  stłuczenia,  (dotyczy  wszystkich  jednostek
organizacyjnych)
Ubezpieczenia indywidualne: (dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych z
wyjątkiem SP ZZOZ)
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC) 

Część II zamówienia obejmuje: ubezpieczenia SP ZZOZ 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,



Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szpitali, 

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia: 

Zakres  i  różnorodność  ubezpieczeń  majątkowych  oraz  wartość  majątku  powiatu
przemawiają za kompleksowym ubezpieczeniem. W latach 2005 –2007 pozwoliło to
na  uzyskanie  korzystniejszych  warunków  ubezpieczeniowych  przy  mniejszych
nakładach oraz dodatkową kontrolę nad gospodarowanym mieniem. 

5. Szacunkowa wartość zamówienia:

netto: 169.427,54  zł 
 tj. ok. 38.620,36 EURO (1Euro= 4,3870 

- kurs ustalony przez Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r. - Dz.
U. Nr 87, poz. 610)

brutto: 169.427,54  zł z 20% = 41.323,79 EURO

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:

Ceny obowiązujące na rynku ubezpieczeniowym.

7. Źródło finansowania zamówienia:

Budżet powiatu

8. Termin realizacji zamówienia:

20.06.2007 r. – 19.06.2008 r. 

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

10.Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:

Nie dotyczy

- 3 –

11. Proponowany skład komisji przetargowej (jeśli wybrana procedura tego
wymaga):
1) Agnieszka Malanowska  – Przewodnicząca
2) Zuzanna Samul  – członek



3) Maria Pakulska  – członek 
4) Hanna Domagalska  – członek 
5) Zdzisław Dumowski           – Sekretarz 

12.Tryb powołania komisji przetargowej:

Zarządzenie Starosty Sierpeckiego

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

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

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

OPINIA WYDZIAŁU OŚWIATY, ROZWOJU I SPRAW SPOŁECZNYCH:

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

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

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

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

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

      (podpis)


