
UCHWAŁA Nr . W  .2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania pn. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu 
Sierpeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019 -  2022

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 2018 r. poz. 511 z póżn. zm.), § 64 ust. 1 
pkt 1 i 4 oraz § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady 
Powiatu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2019 r. 
poz. 499) i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 221.000 
euro na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej 
Powiatu Sierpeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019 -  2022 
w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik 
do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. 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
do Regulaminu Udzielania 
Zamówień Publicznych 
w Starostwie Powiatowym 

w Sierpcu

Data 09.05.2019 r.
Nr sprawy ON.272.12.2019

Zarząd Powiatu
w Sierpcu

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. Wnioskodawca:
Wydział Organizacji i Nadzoru

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

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sierpeckiego wraz z 
jednostkami organizacyjnymi w latach 2019 -  2022.

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
Z uwagi na charakter działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego 
ich mienie powinno być ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych, od 
kradzieży z włamaniem i rabunku, w zakresie przedmiotów szklanych -  od stłuczenia. 
Jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego powinny być ubezpieczone od 
odpowiedzialności cywilnej, a także w zakresie sprzętu elektrycznego, w zakresie 
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych 
(AC, OC, NNW Assistance).

5. Szacunkowa wartość zamówienia: 
netto: 214.634,15 zł, tj. 49.779,47 euro 
brutto: 264.000,OOzł

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
Wartość usługi przyjęto na podstawie stawek ubezpieczenia majątku i 
odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sierpeckiego w latach 2016 -2018 oraz 
rozpoznania cen obowiązujących na rynku.



7. Źródło finansowania zamówienia:
Budżet powiatu na lata 2019-2022.

8. Termin realizacji zamówienia:
Od 20.07.2019 r. do 19.07.2022 r.

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia:
Zamówienie powinno być zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniżej 221.000 euro na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.- 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) .

10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:
nie dotyczy.

11. Proponowany skład Komisji przetargowej (jeśli wybrana procedura tego 
wymaga):
postępowanie przetargowe zostanie przygotowane i przeprowadzone przez brokera 
ubezpieczeniowego MENTOR S.A. z siedzibą w Toruniu działającego w imieniu i na 
rzecz zamawiającego.

12. Tryb powołania Komisji przetargowej:
nie dotyczy

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:
Kwota wnioskowana jest zabezpieczona w budżecie.

OPINIA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU

Przedmiot zamówienia o wartości poniżej 221.000 euro opisany we wniosku należy 
uzyskać w przetargu nieograniczonym -  art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r -  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 ).

SKARB MATU

^  Krzyś

podpis głównego księgowego

podpis wnioskodawcy
r  w y m ię te  i ’M ć

09.05.2019 r.
(data) (podpis)


