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ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Maz. do
przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu
nowodworskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645) oraz art. 16 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907, poz. 984 i poz. 1047) Zarząd Powiatu Nowodworskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz. jako zamawiającego
właściwego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień
publicznych i udzielania zamówień oraz zawierania umów na rzecz:

1) Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim;
2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku;
3) Zespołu Szkół Zawodowych Nr l w Nowym Dworze Mazowieckim;
4) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego

w Pomiechówku;
S) Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku;
6) Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim;
7) Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim;
8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim,

z wyłączeniem zamówień określonych w ust. 2 pkt 1 i 4,
9) Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim;
10) Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku,

zwanych dalej "jednostkami".

2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, obejmują dostawę:
1) energii elektrycznej;
2) materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów;
3) usług prawniczych;
4) usług dystrybucji energii elektrycznej.

3. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostaną zgodnie
z procedurami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Maz.

§ 2. 1. Jednostki zobowiązane są do przekazania w terminie wskazanym przez Starostwo
Powiatowe w Nowym Dworze Maz. informacji niezbędnych do oszacowania wartości
zamówienia i dokonania opisu przedmiotu zamówienia dostaw towarów i usług określonych
w § 1 ust. 2, a także udzielania wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia
postępowań i realizacji zamówień.

2. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz. przeprowadza analizę informacji, o których
mowa w ust. l i w razie potrzeby dokonuje standaryzacji przedmiotów zamówień, o których
mowa w § l ust. 2.

§ 3. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz. jest zobowiązane do współpracy
z jednostkami przy realizacji zamówień, o których mowa w § 1 ust. 2, a w szczególności do:
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1) niezwłocznego przekazywania informacji o wyborze wykonawcy;
2) przekazywania kopii podpisanych umów w sprawie zamówienia publicznego me

później niż w terminie 14 dni od dnia ich podpisania;
3) sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem umów, o których mowa

w pkt 2;
4) udzielania wyjaśnień i informacji.

§ 4. Zobowiązuje się jednostki do nabywania towarów i usług określonych w § l ust. 2 od
wykonawców wybranych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się staroście nowodworskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Ryszard Gumiński - członek Zarządu Powiatu

Adam Szatkawski - członek Zarządu Powiatu
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