
UCHWAŁA NR376/65/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 21 maja 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia uzupełniającego
dotyczącego zakupu tablic rejestracyjnych.

 Na podstawie art.  67,  ust.  1, pkt  7 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz
§  60  ust.  1  Statutu  Powiatu  Sierpeckiego  (Dz.  Urz.  Wojew.  Mazow.
z 2002r. Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Sierpcu, uchwala co
następuje:

§ 1.

Wyraża  zgodę  na  udzielenie  zamówienia  uzupełniającego  do  zamówienia
publicznego   (umowa   nr    K.3121-1/08    z    dnia    05.02.2008r.)    na
produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego Wydział
Komunikacji w Sierpcu na warunkach określonych w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Zarząd Powiatu:

Przewodniczący - Sławomir Fułek .........................

Członek - Andrzej Twardowski .........................

Członek - Szczepan Jamiołkowski .........................

Członek - Paweł Kaźmierczak .........................

Członek - Adam Pijankowski .........................



Sierpc dnia ........................     Załącznik do uchwały Nr 376/65/08
K.3121- ........... /08               Zarządu Powiatu w Sierpcu

    z dnia 21 maja 2008r. 

Zarząd Powiatu w Sierpcu

W N I O S E K

o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia z wolnej ręki –
uzupełniającego do zamówienia publicznego dotyczącego produkcji

i dostawy tablic rejestracyjnych (umowa nr K.3121-1/08
z dnia 05.02.2008r.)

WNIOSKODAWCA:

Wydział Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Sierpcu

2. Rodzaj zamówienia publicznego (właściwe podkreślić):

a) roboty budowlane
b) usługi
c)      dostawy  

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonawstwo i dostawa tablic rejestracyjnych wg następującego wykazu:

1. Tablica motorowerowa zwyczajna:
WSE 01-99SC, SE, SF, SG – 396 szt.

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:

Bieżące  potrzeby  Wydziału  Komunikacji  –  wyczerpujące  się  zasoby
motorowerowych tablic rejestracyjnych.



5. Szacunkowa wartość zamówienia:

Netto: 6336,00zł (1634,21 EURO – kurs złotego w stosunku do euro 
(Dz. U. 07.241.1763).
Brutto: 7729,92zł

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:

Na podstawie cen zgodnych z ofertą i zawartą umową nr K.3121-1/08 z dnia
05.02.2008r.  na  realizację  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa
Powiatowego w Sierpcu.

7. Źródło finansowania zamówienia:

Dochody ze sprzedaży tablic rejestracyjnych.

8. Termin realizacji zamówienia:

– niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  na  produkcję  i  dostawę  tablic
rejestracyjnych z producentem.

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia:

Zamówienie  z  wolnej  ręki  –  uzupełniające  do  zamówienia  publicznego  nr
K.3121-1/08 dotyczącego produkcji i dostawy tablic rejestracyjnych.

10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:

Znaczący,  nieprzewidywalny  wzrost  rozchodowania  motorowerowych  tablic
rejestracyjnych.
Specyfikacja  warunków zamówienia  i  art.  5  umowy nr  K.3121-1/08  z  dnia
05.02.2008r. przewidywała zamówienie uzupełniające.

11. Proponowany skład komisji przetargowej:

1. Szczepan Okonkowski – Przewodniczący,
2. Zdzisław Dumowski – Sekretarz,
3. Małgorzata Gruczyk – Członek.

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)


