
UCHWAŁA Nr .153.2022
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 16 listopada 2022r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie zadania pn. „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów
spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr l i Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w 2023 r."

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 1526) § 64 ust. l pkt. l
1 4 oraz § 77 ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maź.
z 2019r. póz. 499) i art. 275 pkt l ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 1710 z późn. zm.) uchwala się,
co następuj e:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu
Szkól Nr l i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu
w 2023 r." - w trybie z przetargu nieograniczonego - 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.

Zarząd:

1. Andrzej Cześnik - Przewodniczący Zarządu

2. Sławomir Olejniczak - Członek

3. Marek Chyliński - Członek

4. Sławomir Krystek - Członek

5. Dariusz Twardowski - Członek
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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) roboty budowlane
b) usługi
c) dostawy

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:
„Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół
Nr l i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w 2023 roku".

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:
Dwie jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego - Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy i Zespół Szkół. Nr l w Sierpcu prowadzą stołówki dla uczniów. W celu
prawidłowego funkcjonowania stołówek konieczny jest zakup artykułów
spożywczych. W związku z przejęciem z dniem l lipca 2016 r. obsługi
administracyjnej tych jednostek przez Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych
w tym obsługi w zakresie zamówień wspólnych, dotyczących przeprowadzenia
postępowania na dostawę artykułów spożywczych do tych jednostek stała
się zadaniem PZJB.

5. Szacunkowa wartość zamówienia:

528168,97zł netto tj. euro; 118593,72
561 470,88 zł brutto

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
Na podstawie wartości szacunkowych przedstawionych przez kierowników jednostek
organizacyjnych sporządzonych w oparciu o realizację wydatków w 2022 r.
oraz aktualnych cen rynkowych.
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Budżet SOS-W i ZS Nr l na 2023 r.

8. Termin realizacji zamówienia:
styczeń - grudzień 2023 r.

9. Proponowany tryb postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia:
Zamówienie powinno być realizowane w trybie podstawowym o wartości poniżej
215.000 euro na podstawie art. 275 pkt.l ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 póz. 1710 z późn. zm.).

10. Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:
nie dotyczy

11. Proponowany skład Komisji przetargowej (/eśłi wybrana procedura tego wymaga):

ł) Tadeusz Kłobukowski - Przewodniczący Komisji,

2) Arkadiusz Oniszczuk - Członek,

3) Katarzyna Karwowska - Członek, .

4) Dorota Mielczarska - Sekretarz.

12. Tryb powołania Komisji przetargowej:
Zarządzenie Dyrektora PZJB

13. Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:
Środki na sfinansowanie zamówienia zostaną zabezpieczone w budżetach jednostek
organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2023 obsługiwanych przez PZJB.

podpis Głównego Księgowego

'DYREKTOR
FcWatowego Zespołu JednostcK

(Budżetowych/w Sierpcu

poapjs Dyrektora PZJB


