
UCHWAŁA  NR 947/105/06    
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 23 marca  2006 roku

      w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na zakup oraz
wymianę stolarki okiennej

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. Nr 19,
poz. 177 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę dyrektorowi Bursy Powiatowej w Sierpcu z siedzibą w Studzieńcu
na  udzielenie  zamówienia  publicznego  dot.  Zakupu  oraz  wymiany  stolarki
okiennej - zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Bursy  Powiatowej  w  Sierpcu
z siedzibą w Studzieńcu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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



Załącznik nr. 1 
      do uchwały  Nr 947/105/06 

Zarządu Powiatu w Sierpcu 
z dnia 23 marca 2006r.

Sierpc, dnia 22 marzec 2006r.

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia  publicznego

 1. WNIOSKODAWCA:

Dyrektor Bursy Powiatowej w Sierpcu z siedzibą w Studzieńcu 

 2. Rodzaj zamówienia (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):
Wymiana okien drewnianych na okna PCV w kolorze białym z
zachowaniem istniejącego podziału skrzydeł. Profil okienny – 3 komorowy.
Okucia obwiedniowe z możliwością mikrowentylacji przy zamkniętym
skrzydle. Okna rozwieralne, szyby zespolone o współczynniku
przepuszczalności Uk+1,1W/m2 xK. Ilość okien – 28 szty

 4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:

okna nie nadają się do użytkowania, przepuszczają wilgoć, w okresie
grzewczym następuje utrata ciepła z powodu nieszczelnych okien, okna się
nie domykają, nie nadają się do remontu, w związku z czym konieczna jest
ich wymiana.

 5.  Szacunkowa wartość zamówienia:

netto: ...........-....................zł
brutto: .....23.000,00........ zł



    6.  Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:

telefoniczne rozeznanie rynkowe

    7.  Źródło finansowania zmówienia:

środki własne

    8.  Termin realizacji zamówienia:

marzec 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 jest 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 Bursy Powiatowej
w Sierpcu z siedzibą w Studzieńcu na 2006 rok

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

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


