
ZARZĄDZENIE NR 0050/15/2021 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż 

energii elektrycznej w 2022 roku 

 

 Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.1), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Wyznaczam Urząd Gminy w Świerczowie do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku na rzecz 

następujących jednostek organizacyjnych Gminy Świerczów: 

1) Szkoła Podstawowa w Świerczowie (ul. Brzeska 28, 46-112 Świerczów); 

2) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki (Bąkowice, ul. Szkolna 6, 46- 112 

Świerczów); 

3) Przedszkole w Świerczowie (ul. Szkolna 5, 46-112 Świerczów); 

4) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie (Dąbrowa, ul. Parkowa 4, 46-112 Świerczów). 

§ 2. Przedmiotowe postępowanie będzie przeprowadzone wspólnie, na podstawie art. 38 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w ramach X Grupy Zakupowej Energetycznej 

Związku Gmin Śląska Opolskiego (zwanej dalej Grupą Zakupową) w trybie zgodnym z 

przepisami tej ustawy. 

§ 3. Funkcję Koordynatora będzie pełnił Michał Hnat - kierownik referatu Rolnictwa, 

Inwestycji i Mienia Komunalnego.  

§ 4.  1. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1, odpowiedzialne są za 

przygotowanie w swoim zakresie: 

1) Opisu przedmiotu zamówienia poprzez opis PPE, zgłoszonych do postępowania; 

2) Oszacowania wartości zamówienia; 

3) Określenia wielkości środków przeznaczonych na realizację zamówienia. 

2. Jednostki organizacyjne zobowiązane są przekazać Koordynatorowi w 

wyznaczonym czasie informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz inne dokumenty 

niezbędne do przygotowania postępowania o zamówienia publiczne. 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 

288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320. 



§  5.   1. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wspólnego dla Grupy 

zakupowej postępowania ponoszone będą przez każdą jednostkę organizacyjną, wymienioną w 

§ 1 proporcjonalnie do wartości zgłoszonego zapotrzebowania. 

      2. Jako wskaźnik do wyliczenia częściowego udziału w kosztach dla danego 

Zamawiającego przyjmuję się kwotę 0,27 zł za jedną MWh według zapotrzebowania 

zgłoszonego przez danego Zamawiającego i ujętego w dokumentacji przetargowej. 

 

§   6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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