
Protokół Nr 17/2011

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 30 marca  2011r.

1. Lista obecności  i porządek posiedzenia stanowią załączniki  nr 1 i nr 2 do

niniejszego protokółu.

2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Edward Marek Wroniewski. 

3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 20.00

1. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zadań  z

zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych

odrębnymi ustawami
Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr  29/2011  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zadań  z  zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  planu  dochodów  i  wydatków

wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
Zarząd  Powiatu  w  głosowaniu  jawnym  i   imiennym,  jednogłośnie  podjął

uchwałę  nr  30/2011  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego  zadań  z  zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

3. Zatwierdzenie  wyników  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

“Świadczenie  usług  w  zakresie  zarządzania  i  poradnictwa

zawodowego  w  projekcie  pn.:  „Nowe  kwalifikacje  perspektywą  na

lepsze jutro”

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru p. M. Permanicka  poinformowała, że

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu  nieograniczonego  na  “Świadczenie  usług  w zakresie  zarządzania  i

poradnictwa zawodowego w projekcie pn.: „Nowe kwalifikacje perspektywą na

lepsze jutro” na każde z niżej wymienionych zadań wpłynęła tylko jedna oferta: 



– zadanie  nr  1  „Pełnienie  funkcji  Koordynatora  projektu  pn.:  „Nowe

kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” wpłynęła oferta Nr 9 złożona przez

p.  Witolda  Chrzanowskiego  zam. Lipniki  Stare  ,  06  –  100  Pułtusk.  Cena

brutto oferty wynosi: 66.700,00 zł
– zadanie nr 2 „Pełnienie funkcji Asystenta koordynatora projektu pn.: „Nowe

kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” wpłynęła oferta Nr 8 złożona przez

p.  Bogdana  Ireneusza  Mossakowskiego  zam.  ul.  Piotra  Skargi,  06  –  100

Pułtusk. Cena brutto oferty wynosi: 46.000,00 zł
– zadanie nr 4 „Pełnienie funkcji Eksperta kluczowego w projekcie pn.: „Nowe

kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” wpłynęła oferta Nr 6 złożona przez

p.  Hannę  Nasiadkę  zam.  ul.  Sukiennicza,  06  –  100  Pułtusk.  Cena  brutto

oferty wynosi: 29.900,00 zł 
– zadanie  nr  5  „Pełnienie  funkcji  Doradcy  zawodowego  w  projekcie  pn.:

„Nowe  kwalifikacje  perspektywą  na  lepsze  jutro”  wpłynęła  oferta  Nr  5

złożona  przez  p.  Magdalenę  Suchtę  zam.  ul.  Daszyńskiego  ,  06  –  100

Pułtusk. Cena brutto oferty wynosi: 20.125,00 zł 
– zadanie  nr  6  „Pełnienie  funkcji  Doradcy  zawodowego  w  projekcie  pn.:

„Nowe  kwalifikacje  perspektywą  na  lepsze  jutro”  wpłynęła  oferta  Nr  4

złożona przez p. Iwonę Studniak zam. ul. Komisji Edukacji Narodowej, 06 –

100 Pułtusk. Cena brutto oferty wynosi: 20.125,00 zł 
– zadanie  nr  7  „Pełnienie  funkcji  Doradcy  zawodowego  w  projekcie  pn.:

„Nowe  kwalifikacje  perspektywą  na  lepsze  jutro”  wpłynęła  oferta  Nr  3

złożona przez p. Agnieszkę Wrzeszcz zam. ul. Komisji Edukacji Narodowej,

06 – 100 Pułtusk. Cena brutto oferty wynosi: 20.125,00 zł 
– zadanie  nr  8  „Pełnienie  funkcji  Specjalisty ds.  poradnictwa zawodowego  

w projekcie pn.: „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”  wpłynęła

oferta Nr 2 złożona przez p. Paulinę Svorc - Dynak zam. ul. Stronna, 06 –

102 Pułtusk. Cena brutto oferty wynosi: 20.700,00 zł 
Wyżej  wymienieni  wykonawcy  spełniają warunki  udziału  w  postępowaniu.

Oferty  spełniają  wszystkie  wymagania  Specyfikacji  Istotnych  Warunków

Zamówienia (SIWZ), są zgodne z przepisami ustawy PZP, są najkorzystniejsze



na podstawie  ustalonego  kryterium ceny,  są  ofertami  najtańszymi i  uzyskały

maksymalną ilość punktów tj. 100.

Komisja Przetargowa wnioskuje o zatwierdzenie wyników postępowania. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

Ponadto  Dyrektor  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  poinformowała,  że  w

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie

przetargu  nieograniczonego  na  “Świadczenie  usług  w zakresie  zarządzania  i

poradnictwa zawodowego”   w projekcie pn.: „Nowe kwalifikacje perspektywą

na lepsze  jutro”  -  zadanie  nr  3  „Pełnienie  funkcji  Specjalisty  ds.  zamówień

publicznych w projekcie pn.: „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” 

Wpłynęły dwie oferty: 

- oferta  nr  1  złożona  przez  firmę  NEGRI  Marcin  Melon,  z  siedzibą:  ul.

Jeżynowa, 96 – 320 Mszczonów 

- oferta Nr 7 złożona przez p. Agatę Kingę Łojek zam. ul. Widok,  06 – 100

Pułtusk

Oferta  złożona  przez  p.  Agatę  Łojek  spełniała  wszystkie  wymagania

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia natomiast oferta złożona przez

firmę NEGRI wymagał uzupełnienia. Dlatego też Komisja przetargowa pismem

z  dnia  30.03.2011r.  wezwał  Wykonawcę  firmę  NEGRI  Marcin  Melon do

uzupełnienia dokumentów w zakresie  okoliczności, o których mowa w art. 24

ust.  1  ustawy  PZP,  tj.  Wykonawca  załączył  do  oferty  niepodpisane

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 6 do SIWZ)

wymagane zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2 SIWZ. Ponadto w załączniku nr 1 Oferty,

Wykonawca  nie  podał  terminu  płatności,  który  zgodnie  z  §  5  ust.  7  SIWZ

wynosił min. 30 dni

Termin na uzupełnienie dokumentów został wyznaczony  do dnia 01.04.2011 r.

godz. 12.00. 

Po  upływie  ww.  terminu  Komisja  Przetargowa  przedstawi  na  najbliższe

posiedzenie Zarządu Powiatu wnioski w zakresie rozstrzygnięcia postępowania

na zadanie nr 3.  



Zarząd akceptował przedstawioną informację. 

4. Zatwierdzenie  wyników  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

“Świadczenie  usług  w  zakresie  wyboru  personelu  ds.  rekrutacji,

pośrednictwa  pracy,  organizacji  staży  i  organizacji  szkoleń

uczestników projektu pn.: „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze

jutro”

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że w postępowaniu o

udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na  “Świadczenie  usług  w  zakresie  wyboru  personelu  ds.

rekrutacji,  pośrednictwa  pracy,  organizacji  staży  i  organizacji  szkoleń

uczestników projektu pn.: „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” na

każde z wymienionych zadań wpłynęła tylko jedna oferta:  
– zadanie  nr  1  „Pełnienie  funkcji  Specjalisty  ds.  rekrutacji  uczestników

projektu  pn.:  „Nowe  kwalifikacje  perspektywą  na  lepsze  jutro”  wpłynęła

oferta  Nr  1  złożona  przez  p.  Iwonę  Elżbietę  Czarkowska  zam.  ul.  Pana

Tadeusza, 06 – 100 Pułtusk. Cena brutto oferty wynosi: 19.159,00 zł.
– zadanie  nr  2  „Pełnienie  funkcji  Specjalisty  ds.  rekrutacji  uczestników

projektu  pn.:  „Nowe  kwalifikacje  perspektywą  na  lepsze  jutro”  wpłynęła

oferta Nr 2 złożona przez p. Agnieszkę Annę Kaczyńską zam. Płocochowo ,

06 – 100 Pułtusk. Cena brutto oferty wynosi: 19.159,00 zł 
– zadanie  nr  3  „Pełnienie  funkcji  Specjalisty  ds.  pośrednictwa  pracy  w

projekcie  pn.:  „Nowe kwalifikacje  perspektywą na  lepsze  jutro”  wpłynęła

oferta  Nr  3  złożona  przez  p.  Ewę  Kędzierską  -  Borek  zam.  ul.  Żwirki  i

Wigury, 06 – 100 Pułtusk. Cena brutto oferty wynosi: 20.125,00 zł 
– zadanie  nr  4  „Pełnienie  funkcji  Specjalisty  ds.  pośrednictwa  pracy  w

projekcie  pn.:  „Nowe kwalifikacje  perspektywą na  lepsze  jutro”  wpłynęła

oferta Nr 4 złożona przez p. Marzenę Budziszewską zam. Tąsewy, 06 – 120

Winnica.  Cena brutto oferty wynosi: 20.125,00 zł 
– zadanie nr 5 „Pełnienie funkcji Specjalisty ds. staży w projekcie pn.: „Nowe

kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” wpłynęła oferta Nr 5 złożona przez



p.  Monikę  Biernacką  zam. ul.  Tysiąclecia,  06  – 100 Pułtusk.  Cena  brutto

oferty wynosi: 23.000,00 zł 
– zadanie  nr  6  „Pełnienie  funkcji  Specjalisty  ds.  szkoleń  w  projekcie  pn.:

„Nowe  kwalifikacje  perspektywą  na  lepsze  jutro”  wpłynęła  oferta  Nr  6

złożona  przez  p.  Karolinę  Franczuk  z  zam.  ul.  Daszyńskiego,  06  –  100

Pułtusk. Cena brutto oferty wynosi: 23.000,00 zł 

Komisja Przetargowa nie wykluczyła żadnego Wykonawcy, ani nie odrzuciła

żadnej oferty. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oferty

spełniają wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ), są zgodne z przepisami ustawy PZP, są najkorzystniejsze na podstawie

ustalonego  kryterium  ceny,  są  ofertami  najtańszymi  i  uzyskały  maksymalną

ilość punktów tj. 100.

Komisja Przetargowa wnioskuje o zatwierdzenie wyników postępowania. 

Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawione wyniki postępowania.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  oraz

upoważnienia w ramach realizacji  projektu pn. „Nowe kwalifikacje

perspektywą  na  lepsze  jutro”  współfinansowanego  przez  Unię

Europejską  w  ramach  środków  Europejskiego   Funduszu

Społecznego 

Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  Nr  31/2011  w  sprawie  udzielenia

pełnomocnictwa oraz upoważnienia w ramach realizacji   projektu pn. „Nowe

kwalifikacje  perspektywą  na  lepsze  jutro”  współfinansowanego  przez  Unię

Europejską w ramach środków Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Pełnomocnictwo  zostało  udzielone  Panu  Witoldowi  Chrzanowskiemu  –

Koordynatorowi Projektu. 

6. Sprawa pozwu sądowego z  firmą ELEKTROBUD Wschowa, Marek

Bazylewicz
Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru poinformowała, że w dniu 31 marca

2011r. odbędzie się  rozprawa w sądzie dot. zwrotu należności na rzecz powiatu

przez firmę ELEKTROBUD. 



Członek  Zarządu  p.  W.  Saracyn   poinformował,  że  przedmiotem  sprawy

sądowej  jest  zwrot  przez  firmę  ELEKTROBUD  –  M.  Bazylewicz-  kwoty

głównej 105.089zł z tytułu nienależnie wypłaconego pozwanemu świadczenia

za  wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  umowy  64/2006  wraz  z

odsetkami za zwłokę. 

W świetle opinii Radcy Prawnego p. Paszkowskiego (reprezentującego powiat

przez Sądem w niniejszej sprawie) bardzo często Sąd występuje z propozycją

zawarcia  ugody przez strony postępowania.  W przypadku propozycji  Sądu o

zawarciu  ugody  Zarząd  Powiatu  upoważnił  Wicestarostę  Pułtuskiego  p.   A.

Doleckiego  oraz  członka Zarządu Powiatu  –p.   W. Saracyna  do podpisania

ugody na warunkach jak niżej: 

- Zwrot od wykonawcy środków finansowych nie niższych niż 50%  kwoty

należności głównej 

- Odstąpienie od żądania  zwrotu kwoty należnych odsetek za zwłokę

- Określenie terminu spłaty kwoty ugody na okres nie dłuższy niż 5 lata.

Wpłata środków nastąpi w 5 ratach.  

Jednocześnie Zarząd Powiatu wskazał aby kwota ewentualnie wyegzekwowanej

należności była przekazana na zakup sprzętu dla SP ZOZ w Pułtusku. 

7. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Posiedzenie zakończyło  się o godz. 21.00

Bogumiła Przybyłowska 
 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Edward Wroniewski ............................................
2. Andrzej Dolecki ..................................................
3. Wiesław Cienkowski ..........................................
4. Witold Saracyn ...................................................
5. Zbigniew Szczepanik ..........................................


