
UCHWAŁA Nr 3%k. ^ .2 0 2 0  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2020 roku dla potrzeb jednostek 
organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z póżn. zm.), § 64 ust. 1 
pkt 1 i 4 oraz § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 
poz. 499), art. 16 ust. 1 i ust. 4 i art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:

§1. Wyznacza się Starostwo Powiatowe w Sierpcu jako jednostkę organizacyjną 
właściwą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę oleju opałowego w 2020 i 2021 r. dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie i udzielenia zamówienia na rzecz tej jednostki.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa 
w § 1 wspólnie z zamówieniem na dostawę oleju opałowego w 2020 i 2021 r. dla 
potrzeb SPZZOZ w Sierpcu, prowadzonym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, o łącznej wartości mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp -  w trybie 
zapytania o cenę -  zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki

2) Ocicki Jarosław -  Wicestarosta Sierpecki

3) Cześnik Andrzej -  Członek Zarządu

4) Różański Kamil -  CzłonekZarządu

5) Krystek Sławomir -  Członek Zarządu



Załącznik nr 2 do 
Regulaminu Udzielania 
Zamówień Publicznych 
w Starostwie Powiatowym 
w Sierpcu

Data 21.02.2020 r.
Nr sprawy ON.272.7.2020

Zarząd Powiatu 
w Sierpcu

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. Wnioskodawca:
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru

2. Rodzaj zamówienia publicznego (właściwe podkreślić):
a) roboty budowlane
b) usługi
c) dostawy

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa 57000 1 oleju opałowego w? 2020 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu 
Sierpeckiego: 55000 1 dla DPS w Szczutowie i 2000 1 dla SPZZOZ w Sierpcu.

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
Zamówienie jest konieczne w celu właściwego funkcjonowania jednostek Powiatu w 
Sierpcu

5. Szacunkowa wartość zamówienia:
140.220,00 netto zł, tj. 32520,82 euro; 172.470,60 zł brutto

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
Szacunku dokonano na podstawie analizy poziomu dostaw oleju opałowego w roku 2019 
oraz cen ONG w PKN Orlen w dniu 15.02.2020 r.

7. Źródło finansowania zamówienia:
Budżet powiatu na rok 2020 i 2021 oraz budżet SPZZOZ w Sierpcu na rok 2020 i 2021

8. Termin realizacji zamówienia:
Od 15 marca 2020 r. do 14 marca 2021 r.

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia:
Zapytanie o cenę.

10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:
Przedmiot zamówienia to dostawa oleju grzewczego, które jest produktem powszechnie 
dostępnym o ustalonych standardach jakościowych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż



kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zatem -  przedmiot 
zamówienia może być uzyskany w trybie zapytania o cenę.

11. Proponowany skład Komisji przetargowej (jeśli wybrana procedura tego wymaga):
1) Magdalena Piotrowska - Przewodnicząca Komisji,
2) Łukasz Szpakowski - Członek,
3) Tomasz Gołębiewski - Sekretarz.

12. Tryb powołania Komisji przetargowej:
Zarządzenie Starosty' Sierpeckiego

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:
Środki na zakup oleju znajdują się w budżetach jednostek organizacyjnych Powiatu 
Sierpeckiego na rok 2020 i 2021.
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OPINIA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego może wyznaczyć spośród podległych samorządowych jednostek
organizacyjnych jednostkę organizacyjną właściwą do przeprowadzenia postępowania 
i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek. Jednocześnie SPZZOZ na podstawie 
art. 16 ust. 1 Pzp wystąpił przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę oleju 
opałowego w' 2020 i 2021 r. dla potrzeb SPZZOZ przez Powiat Sierpecki wspólnie z 
zamówieniem na dostawę oleju opałowego dla potrzeb powiatowych jednostek
organizacyjnych, upoważniając Powiat do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia w imieniu i na rzecz SPZZOZ.
Wspólne przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia pozwoli na osiągnięcie 
korzyści ekonomicznych w odniesieniu do zamawianych dostaw. Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa oleju grzewczego - produktu powszechnie dostępnego o ustalonych standardach
jakościowych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zatem przedmiot zamówienia może być uzyskany w trybie zapytania 
o cenę na postawie art. 70 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

21.02.2020 r.
(data) (podpis)


