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                    UCHWALANR /^ . 39? .2011

                    ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                           z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego ponizej
4845000 euro na wykonanie zadania pn. Remont powierzchni uzytkowych
w budynku Liceum Ogolnoksztatc^cego w Sierpcu

      Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) @ 101
ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 201 Ir. (Dz. U. Woj. Maz.
z 2011 r. Nr 78, poz. 2488.) oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) - uchwala si?,
co nast^puje:

                                    @L

Wyraza si? zgod? na udzielenie zamowienia publicznego ponizej 4845000 euro na
roboty budowlane pn. Remont  powierzchni uzytkowych w  budynku Liceum
Ogolnoksztalcqcego w Sierpcu zgodnie z wnioskiem stanowi^cym zai^cznik do
uchwaty.

                                          @2.

Wykonanie uchwaly powierza si? Dyrektorowi Liceum Ogolnoksztalc^cego
w Sierpcu.

                                    @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zarz^d:                      ^

1. Jan Laskowski - przewodniczqcy Zarzqdu

2. Marek G^siorowski- cztonek

3. Wojciech Rychter - cztonek

4. Krystyna Siwiec- czlonek

5. Stawomir Olejniczak - cztonek

^
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Powiatu w

                                   WNIOSEK
             o v^yrazeme zgody na udzielenie zamowiema pub5ic.z?$ego

 LWmoskodawca: Liceum. Ogolnoksztatcqce \v Sierpcu

 2. Rodzaj zamowcnia: roboty budovAane

 3. Nazwa i okre^Icxiie przcdmioti zamowienia: Remont powicrz.chni uzyikowych
w budynku Liceum Ogolnoks'^tcdcqcego \v Sierpcu.

4. Uzasadnienie celowoscir^aUwcji zamowienia:
 Rejnont jest wykoiiamem decyzji Nr I dm/i 4/2011 oraz Nr I dm/15/2011 z dma
 1].03.201! r. Panswowego Wojewod.^kiego Ifi.pckiora Snnltarnego \^ Wdrswwie.

5. ^zacunkowa wario^c zamowlenia: 113821,13 zt netto, czyh 29648,60 euro netto.
Bruno po dobcz.eniu podatku 23% V^F 90309,79 d ^ 140000,00 @d.

@. Spcsob ustalcnia w;:rtosci zamowicBia: Wartosc robot pr^yj^to na pod^tawie
ro7.povumia cen okowi^u/^ych na rvnku.

'h Z. o^fo lln^nsowania zamowienia: budzet powia-tu na 2011 rok.

C. lern^in rcaHxac'II zaniowfeina: pa^dzjernik- grud^ien 2011 n

9. ProponowaMy iryb po^^powanja w sprawie udzieienia zainowienia: zaniowic/iie
po\vinno bye zreali^m^'rne w trybie pr^etar^ 'i nieogranicwnegc o \vartosci ponizej
4845000 euro na. podstawz art. 39 usta.wy z 29 slycwi'"i 2004 r. - PYCVVO wi/iowien.
publicwych (Dz. U. 7.2010 r nr 113, vo7... 759 zpoin. zmj.

^.0< [Jz^sadnic.'lie vvybol''1I inwgo niz przr'f^rg mcogr^mczony: nie dolyc^y

11. l.?u'F()n<)@<^''^ny sk-hid kc;";"^^! przci^r^owcj:
M.ar'^.ui ljrl)(insk.!.i -- f)i'7.ew^i.huc7.(u'\^ Gr'^ecorz, L.is^ckl -- alonek, ^dzista^v Dumo^ski @
.ehr'-inr?

r^o\v\'J:^Gr/,(]d7.c:.!'l;cOvivk.tOi'ii.! Icemi.



Og6lnGks^cHc'{cego

13. Optima dolycz'Ka zabezpicczema tmansowcgo r^alizacji z<un6wiema: kwota jest
^.ahezpieczona w budzecie pcwiatii na 2011 r.

                                                                 Skarbnik Powiatu
                                                         /-/ Sta^sia}^Pifankows/d

                                                             ^1^    '

                                                Dyrektor Liceum Ogolnoksztalcqce^o
                                                          /-/Ewa Nowako^ska

                                                               ^aa^ o
  OPINIA PELNOMOCNIKA STAROSTYDS. ZAMOWIENPUBLICZNYCH
  Przedmiot zamowienia o wartosci ponizej 4845000 euro opisany we wniosku nalczy
  uzyskac w przetargu nieogranicwnym - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "
  Prciwo zamowien publicznydi (Dz. 17. z 2010 r. nr 113, poz.. 759 z pozn. zm.).

                                       @ 4 - @ 4    '^T^     ^Data: 27.07.2011 r.                      ^ ^/./ Zdzisfaw DumowsM ^


