
UCHWAŁA Nr .2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania pn. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach 
na terenie powiatu sierpeckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), § 85 ust. 1 pkt 1 i 4 
oraz § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. 
Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 
221.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa 
systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu 
sierpeckiego -  zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Jan Laskowski -  Przewodniczący Zarządu

2) Wojciech Rychter -  Członek

3) Sławomir Olejniczak -  Członek

4) Stanisław Pawłowski -  Członek

5) Krystyna Siwiec -  Członek



Data 05.01.2018 r.
Nr sprawy 272.1.2018

Zarząd Powiatu 
w Sierpcu

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. Wnioskodawca:
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.

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

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie 
powiatu sierpeckiego.

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
Zamówienie jest konieczne w celu realizacji projektu RPMA.05.01.00-14-8677/17 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Działanie 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu - typ projektu - 
Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

5. Szacunkowa-wartość zamówienia:
211.464,90 netto zł, tj. 49.044,44 euro; 260.101,83 zł brutto.
6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
Szacunku dokonano na podstawie kosztorysu załączonego do wniosku o dotację na 
realizację projektu skierowanego do MJWPU zaktualizowanego w dniu 21.12.2017 r.

r

7. Źródło finansowania zamówienia:
Budżet powiatu na rok 2018.
8. Termin realizacji zamówienia:
Od podpisania umowy do 31 marca 2018 r.

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia:
PN



10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:
nie dotyczy
11. Proponowany skład Komisji przetargowej (jeśli wybrana procedura 
tego wymaga):
1) Joanna Pakieła - Przewodnicząca Komisji,
2) Magdalena Piotrowska -  Członek,
3) Agnieszka Węglarek -  Członek,
4) Ilona Lipka -  Członek,
5) Zdzisław Dumowski- Sekretarz.

12. Tryb powołania Komisji przetargowej:
Zarządzenie Starosty Sierpeckiego

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:

Środki znajdują się w budżecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2018. Projekt 
realizowany w partnerstwie z gminami: Mochowo, Gozdowo, Rościszewo, Sierpc, 
Szczutowo, Zawidz. Maksymalna dotacja unijna 80%.

OPINIA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż zintegrowanego systemu ostrzegania 
i alarmowania. Przedmiot zamówienia należy uzyskać w trybie przetargu 
nieograniczonego na postawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1749 z późn. zm.).

05.01.2018 r.
(d a ta )


