
UCHWAŁA Nr (p jb . /b  .2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego wyłonionemu 
w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawę tablic 
rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 
2019 r. do kwietnia 2021 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

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. 995 z póżn. zm.), § 64 ust. 1 
pkt 1 i 4 oraz § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady 
Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. (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 dostawę tablic rejestracyjnych oraz kasacje tablic wycofanych z eksploatacji 
w okresie od maja 2019 r. do kwietnia 2021 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w 
Sierpcu . -  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:

2) Ocicki Jarosław -  Członek Zarządu

3) Cześnik Andrzej -  Członek Zarządu

4) Różański Kamil -  CzłonekZarządu

5) Krystek Sławomir -  Członek Zarządu

1) Mariusz Turalski -  Przewodniczący Zarządu



Załącznik
do Uchwały Nr 62.13.2019 
Zarządu Powiatu w Sierpcu 
z dnia 18 marca 2019r.

Nr sprawy ON.272.7.2019

Zarząd Powiatu
w Sierpcu

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. Wnioskodawca:
Wydział Komunikacji i Transportu

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

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup około 22000 sztuk tablic rejestracyjnych oraz 
kasację tablic wycofanych z eksploatacji dla potrzeb Starostwa Powiatowego w 
okresie od maja 2019 r. do kwietnia 2021 r.
Dostawca będzie dostarczał na swój koszt zamówione tablice samochodowe, 
motocyklowo - ciągnikowe, motorowerowe, tablice z wyróżnikiem indywidualnym, 
tablice do pojazdów zabytkowych, wtórniki tablic rejestracyjnych zgodnie z 
zapotrzebowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu w okresie nie dłuższym niż 
14 dni od daty zamówienia w cenie wynikającej z ceny jednostkowej tablicy 
przyjętej w ofercie.

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
Zakup tablic jest niezbędny dla właściwego funkcjonowania Wydziału Komunikacji 
i Transportu.
5. Szacunkowa wartość zamówienia: 
netto: 178.203,58 zł, tj. 41.330,24 euro 
brutto: 219.190,40 zł

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
Na podstawie cen z roku 2018 i aktualnego rozpoznania rynku.
7. Źródło finansowania zamówienia:



Budżet powiatu na lata 2019-2021.

8. Termin realizacji zamówienia:
Od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r.

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia:
Przetarg nieograniczony

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

11. Proponowany skład Komisji przetargowej (jeśli wybrana procedura 
tego wymaga):
1) Małgorzata Gruczyk -  Przewodniczący Komisji,
2) Anna Trzeciak -  Członek Komisji
3) Agnieszka Abrefczyńska - Członek Komisji
4) Tomasz Gołębiewski -  Sekretarz Komisji

12. Tryb powołania Komisji przetargowej:
Zarządzenie Starosty Sierpeckiego

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:

OPINIA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU

Przedmiot zamówienia należy uzyskać w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. 
zm .).

Kwota wnioskowana jest zabezpieczona w budżecie.

podpis głównego księgowego
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