
UCHWAŁA Nr 83% . /)5£ .2018 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 26 października 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego 
u pracodawców w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności 
dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), § 85 ust. 1 
pkt 1 i 4 oraz § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2017 r. poz. 3307 z późn. zm.) i rozdziału 6 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 
pn. Organizacja kształcenia praktycznego u pracodawców w Królestwie Hiszpanii 
w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 2 
w Sierpcu — w trybie rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) -  zgodnie z wnioskiem 
stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zespołu 
Jednostek Budżetowych w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

t
Zarząd

1) Jan Laskowski -  Przewodniczący Zarządu

2) Wojciech Rychter -  Członek

3) Sławomir Olejniczak — Członek

4) Stanisław Pawłowski -  Członek

5) Krystyna Siwiec -  Członek



Załącznik do
UCHWAŁY Nr 827.156.2018 
ZARZĄDU POWIATU w SIERPCU 
z dnia 26 października 2018r.

Znak sprawy: PZJB.4415.7.2018

Zarząd Powiatu 
w Sierpcu

WNIOSEK

o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. Wnioskodawca:

Dyrektor Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu

2. Rodzaj zamówienia publicznego: (właściwepodkreślić):

a) dostawa

b) usługa

c) robota budowlana

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące zorganizowanie kształcenia praktycznego 

u pracodawców w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów 

i uczennic Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, ul. Wiosny Ludów 7, 

09-200 Sierpc,

Zamawiający na miejsce odbywania stażu dopuszcza miasta: Grenada, Kordoba oraz 

Malaga zlokalizowane w Andaluzji.

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:

Zamówienie jest niezbędne do realizacji projektu „Z „Ekonomikiem" w europejską 

przygodę” dla Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, ul. Wiosny Ludów 

7, 09-200 Sierpc.



5. Szacunkowa wartość zamówienia:

563 274^59 zł netto; tj. 117 574,76 euro netto, 130 638,64 euro brutto.

!
6. Sposób ̂ ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:

Postawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.

w

7. Źródło finansowania zamówienia:

Całość zamówienia pochodzić będzie z funduszy unijnych, z projektu „Z „Ekonomikiem" 

w europejską przygodę” dla Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, 

ul. Wiosny Ludów 7, 09-200 Sierpc.

8. Termin realizacji zamówienia: marzec 2019 -  kwiecień 2019

9. Proponowane tryb postępowania w sprawie zamówienia publicznego:

Proponowanym trybem postępowania w sprawie zamówienia publicznego jest tryb
i

zamówień do wartości 750 000 euro określony w rozdziale 6 „Zamówienia na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:

Proponowanym trybem postępowania jest, wprowadzony nowelizacją z dnia 22 czerwca 

2016 roku ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), tryb 

zamówień na „usługi społeczne”. Nowelizacja ta wynikała z wykonania zobowiązań 

Polski względem Unii Europejskiej dotyczących pełnego uregulowania m.in. zamówień 

na usługi niepriorytetowe (obecnie nazywane „usługami społecznymi”). Dzięki temu 

także polscy zamawiający, dla zamówień określonych w załączniku nr XIV do dyrektywy 

2014/24/TJE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, otrzymali narzędzie lepiej 

dostosowane do charakteru tych zamówień.

11. Proponowany skład Komisji przetargowej:

Przewodniczący Komisji: Magdalena Peda Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. 

Zygmunta Wolskiego w Sierpcu,
Członek: Grzegorz Lisicki -  Zastępca Dyrektora Powiatowego Zespołu Jednostek 

Budżetowych w Sierpcu,

Sekretarz: Monika Kędzierska Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. 

Zygmunta Wolskiego w Sierpcu,

a.

b.

c.



12. Tryb powołania Komisji przetargowej:

Ząrządzenie Dyrektora PZJB

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:

Środki na sfinansowanie zamówienia zostały przekazane przez finansującego -  Narodową 

Agencję i będą ujęte w budżecie jednostki organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego 
na rok 2019 obsługiwanej przez PZJB.

Główny Księgowy

mgr Jacm/ga Jarzębowska 

podpis Głównego Księgowego

d y r e k t o r
PowiataWegp Zespołu Jednostek 

Budpettf^mjW Sierpcu

mgr M arta Witte 

podpis Dyrektora PZJB


