
UCHW AŁA Nr .2019
ZARZĄD POW IATU w SIERPCU  
z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zam ówienia publicznego na usługę 
prowadzenia kuchni dla m ieszkańców Domu Pomocy Społecznej w  Szczutowie 
i uczestników Działu W sparcia Dziennego „Senior+” na lata 2019 -2021

N a podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz 
§ 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2019 r. poz.499) uchwala się, co następuje:

§ 1 . 1 .  W yraża się zgodę na udzielenie zam ówienia publicznego na całodzienną 
usługę prowadzenia kuchni, w tym przygotowania i dystrybucji posiłków dla 
m ieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i obiadów dla uczestników 
Działu W sparcia Dziennego „Senior+” na bazie wynajm owanych pomieszczeń 
kuchennych wraz z wyposażeniem  od 01.12.2019r. do 31.01.202 lr., zgodnie 
z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. Zam ówienia udzielić 
w  trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Upoważnia się Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie do 
zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.

§ 2. W ykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 
w  Szczutowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) M ariusz Turalski

2) Jarosław Ocicki

3) Andrzej Cześnik

4) Sławomir Krystek

5) Kamil Różański

-  Przewodniczący

-  Członek

-  Członek

-  Członek

-  Członek



do UCHWAŁY Nr A 0 / .  £ 4  .2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia 24 października 2019r.

DPS.K A.212.1.1.2019

W N IO S E K

o w yrażen ie zgod y na u dzielen ie zam ów ien ia  pub licznego

1. W nioskodawca:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

2. Rodzaj zamówienia publicznego (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)

55.32.00.00-9 usługi podawania posiłków
55.32.10.00- 6 usługi przygotowywania posiłków
55.32.20.00- 3 usługi gotowania posiłków

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
Prowadzenie kuchni i świadczenie kompleksowych usług związanych z całodzienną 
obsługą polegającą na przygotowaniu i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie tj. dla mieszkańców Domu oraz uczestników Dziennego 
Dom u „Senior+”. W prowadzenie firmy zewnętrznej przygotowującej posiłki 
pozwoli na wygenerowanie oszczędności, które wynikają z utrzymania całego 
zaplecza kuchennego, przygotowywania całodobowego wyżywienia oraz 
zatrudnienia dwóch naszych pracowników.

5. Szacunkowa wartość zamówienia:
netto 479.167,00 zł, tj. 111.132,00 euro 
brutto 517.500,00 zł

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
1) planowany koszt wyżywienia :

a) średni miesięczny wydatek na mieszkańców Domu w  oparciu o koszty 
całodobowego wyżywienia za 7 miesięcy 2019r. powiększone o procentowy 
szacunkowy wzrost cen produktów stosowanych przy sporządzaniu posiłków od 
lutego 2019r. -  kwota ok.485.000,00 zł ( 14 m-cy: XII.2019,1.-XII.2020,1.2021r.);



b) średni m iesięczny wydatek na obiady dla uczestników Dziennego Domu 
„Senior+” w oparciu o koszty posiłku za 7 miesięcy 2019r. powiększone o 
procentowy szacunkowy wzrost cen produktów stosowanych przy sporządzaniu 
obiadu od lutego 2019r. -  kwota ok. 32.500,00 zł.

Łączna kwota = 517.500,00 zł.

7. Źródło finansowania zamówienia:
Dotacja celowa oraz dochody budżetowe jednostki samorządowej.

8. Termin realizacji zamówienia:
1 grudzień 2019 rok -  31 styczeń 2021 rok

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia:
Tryb „przetarg nieograniczony”

10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:
Nie dotyczy

11. Skład Komisji przetargowej:
1) Ewa Bartnicka -  Przewodnicząca
2) Teresa Liszewska - Członek
3) Agnieszka M inc - Członek
4) K rzysztof Ratuszny - Członek
5) Monika M arlęga -  Członek

12. Tryb powołania Kom isji przetargowej:
Zarządzenie N r 19.2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w  Szczutowie z dnia 
31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej 
powołanej Zarządzeniem Nr 16.2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 
Szczutowie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
zmieniony Zarządzeniem N r 16.2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 
Szczutowie z dnia 27 grudnia 2017 roku.

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:
Kwota znajduje zabezpieczenie w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w 
Szczutowie na 2019r. i będzie zabezpieczona na kolejne lata.
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