
    U C H W A Ł A  NR 891/98/ 05    
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 20  grudnia 2005 roku

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  zamówienia  na  dostawy
podstawowych  artykułów  niezbędnych  do  funkcjonowania    Domu  Pomocy
Społecznej w Szczutowie na 2006 rok

Na podstawie art.32 ust.1 pkt 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 – z późn. zm.) i art.4 pkt 8 ustawy
z dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z  2004r.  Nr  19,
poz.177 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić  zgodę  na  udzielenie  przez  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Szczutowie
zamówień o wartości nie przekraczającej 6.000 Euro na dostawę:
– rośliny  uprawne,  produkty  warzywnictwa  i  ogrodnictwa  (  grupa  011  CPV  )

zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały,
– różne produkty spożywcze ( grupa 158 CPV) zgodnie z wnioskiem stanowiącym

załącznik nr 2 do Uchwały
§ 2

Wykonanie  Uchwały   powierza  się   Dyrektorowi   Domu   Pomocy  Społecznej
w Szczutowie.

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący          Paweł Mariusz Ambor      ..............................
Członek                      Witold Lorek                     ..............................
Członek                      Marek Lejman                   ..............................
Członek                      Andrzej Twardowski         .............................
Członek                      Andrzej Gromelski            ..............................



Załącznik nr. 1 do Uchwały
Zarządu Powiatu nr 891/98/05

z dnia 20 grudnia 2005r.

Szczutowo, dnia 05 grudzień 2005r.

Nr. sprawy .........................

W  N  I  O  S  E  K
o  wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego 

1.   WNIOSKODAWCA:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

2.  Rodzaj zamówienia publicznego  (właściwe podkreślić):
 roboty budowlane

usługi
dostawy

3.  Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia  ( Przedmiot zamówienia należy 
określić za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych

oraz podać ich ilość):
Grupa 011 – Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa – 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
- dostawa   warzyw i owoców zgodnie z wykazem stanowiącym

załącznik nr. 1 do Wniosku

4.  Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
wyżywienie całodobowe 70 mieszkańców – trzy posiłki dziennie plus diety 

cukrzycowe , wątrobowe przez rok 2006

5.  Szacunkowa wartość zamówienia:
netto: ...........-....................zł
brutto: .....13.600,00........ zł

6.  Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
wydatki  na  w/w  cel  za 11  miesięcy 2005r. plus  szacunkowe  wydatki  za  
grudzień br.

7.  Źródło finansowania zmówienia:
dotacja celowa na bieżące wydatki oraz dochody własne z tytułu odpłatności 
za pobyt mieszkańców naszego DPS-u

8.  Termin realizacji zamówienia:
styczeń - grudzień 2006 rok



9.  Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia:
poza ustawą – art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

10.  Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:
wartość zamówienia niższa niż 6.000,00 EURO

11. Proponowany skład Komisji przetargowej (jeśli wybrana procedura tego 
wymaga):
nie dotyczy

12. Tryb powołania Komisji przetargowej:
nie dotyczy

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:

kwota znajduje zabezpieczenie w planie finansowym Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie na 2006 rok

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

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



Załącznik nr. 2 do Uchwały
Zarządu Powiatu nr 891/98/05

z dnia 20 grudnia 2005r.

Szczutowo, dnia 05 grudzień 2005r.

Nr. sprawy .........................

W  N  I  O  S  E  K
o  wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego 

1.   WNIOSKODAWCA:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

2.  Rodzaj zamówienia publicznego  (właściwe podkreślić):
 roboty budowlane

usługi
dostawy

3.  Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia  ( Przedmiot zamówienia należy 
określić za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych

oraz podać ich ilość):
Grupa 158 –Różne produkty spożywcze- Wspólny Słownik Zamówień CPV 
- dostawa   artykułów spożywczych zgodnie z wykazem stanowiącym 
załącznik nr. 1 do Wniosku

4.  Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
wyżywienie całodobowe 70 mieszkańców – trzy posiłki dziennie plus diety 

cukrzycowe , wątrobowe przez rok 2006

5.  Szacunkowa wartość zamówienia:
netto: ...........-....................zł
brutto: .....13.900,00........ zł

6.  Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
wydatki  na  w/w  cel  za 11  miesięcy 2005r. plus  szacunkowe  wydatki  za  
grudzień br.

7.  Źródło finansowania zmówienia:
dotacja celowa na bieżące wydatki oraz dochody własne z tytułu odpłatności 
za pobyt mieszkańców naszego DPS-u

8.  Termin realizacji zamówienia:
styczeń - grudzień 2006 rok



9.  Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia:
poza ustawą – art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

10.  Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:
wartość zamówienia niższa niż 6.000,00 EURO

11. Proponowany skład Komisji przetargowej (jeśli wybrana procedura tego 
wymaga):
nie dotyczy

12. Tryb powołania Komisji przetargowej:
nie dotyczy

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:

kwota znajduje zabezpieczenie w planie finansowym Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie na 2006 rok

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

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


