
UCHWAŁA NR 55/10/07
ZARZĄDU  POWIATU W SIERPCU

z dnia 15 lutego 2007r

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na ochronę
mienia 

Na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)  oraz § 55 ust. 2 pkt 4 i § 60
ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Wojew.Mazow. z 2002 r. Nr 173, poz.
3826 z późn. zm.),  Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje: 

§ 1.

Wyraża zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na ochronę obiektu: budynku
Starostwa Powiatowego w  Sierpcu znajdującego się przy ulicy Świętokrzyskiej 2a  –
zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

  

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd :

1. Sławomir Fułek – Przewodniczący Zarządu    ..........................................

2. Andrzej Twardowski – członek Zarządu            ..........................................

3. Szczepan Jamiołkowski – członek Zarządu       .........................................

4. Paweł Kaźmierczak – członek Zarządu     ..........................................

5. Adam Pijankowski – członek Zarządu            ..........................................



Zał.do uchwały Nr 55/10/07 
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 lutego 2007r.

Nr sprawy OC. 2032 – 1/07

Zarząd Powiatu 
     w Sierpcu 

WNIOSEK 
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. WNIOSKODAWCA
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

2. Rodzaj zamówienia publicznego:
roboty budowlane
usługi 
dostawy

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia :
Ochrona fizyczna budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu, mieszczącego się przy ulicy
Świętokrzyskiej 2 a ,w dniach :
poniedziałek do piątku w godzinach 15:30- do 7:30 dnia następnego,
w dni wolne od pracy ( sobota , niedziela, święta ) całodobowo.

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
Obiekt podlega ochronie zgodnie z decyzja Wojewody Mazowieckiego , wydana w trybie
art. 5 ust.6 z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( Dz. U. Nr 114, poz.740
z  1997  roku  z  późn.  zmianami  )  jako  ważny dla  bezpieczeństwa  publicznego  i  innych
ważnych interesów państwa.

5. Szacunkowa wartość zamówienia :
 netto 85.668 zł (rocznie 42.834 zł)   tj. 19.527,70 Euro
brutto 104.514.96 zł (rocznie 52.257.48 zł)

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia :
Wartość  szacunkowa zamówienia  ustalono  na  podstawie  wykazu  płatności  za  rok  2006
z uwzględnieniem aktualnych cen rynkowych.

7. Źródło finansowania  zamówienia :
Budżet Starostwa Powiatowego  w Sierpcu

8. Termin realizacji zamówienia :
01 kwietnia 2007 roku- 31marca 2009 roku

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony – do 60.000 €



10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony :
Nie dotyczy

11. Proponowany skład komisji przetargowej :
Zuzanna Samul- Przewodniczący Komisji
Agnieszka Malanowska – Członek Komisji
Zdzisław Dumowski- Członek Komisji
Joanna Pakieła-Członek Komisji
Lucyna Siwińska-Członek Komisji

12. Tryb powołania komisji przetargowej:
Zarządzenie Starosty Sierpeckiego  

Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zadania :
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

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

Podpis właściwej komórki finansowej

.........................................................
podpis wnioskodawcy

Opinia Specjalisty ds. zamówień publicznych:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

data .......................
podpis...................................


