Zarządzenie Nr Qiłio..1.łfi~....2019
Prezydenta Miasta Będzina
: dnia ...6...Q£$..... 2019 roku
w sprawie wyznaczenia jednostek Miasta Będzin do udziału we wspólnym przetargu
na zakup gazu w latach 2020 - 2021
Na podstawie art. 26, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990
gminnym (tekstjednolity: Dz. U, z 2019 r. poz. 506)

r.

o samorządzie

zarządzam

51
W związku z zamiarem przystąpienia Miasta Będzin do wspólnego przetargu na zakup
gazu w latach 2020 — 2021 dla miast obszaru Silesia organizowanego przez
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolie. wyznaczam do udziału we wspólnym przetargu
na zakup paliwa gazowego jednostki Miasta Będzin wymienione w załączniku
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

52
Gminne jednostki organizacyjne wymienione w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
zobowiązane są złożyć wniosek o wszczęcie postępowania (wzór wniosku dla jednostek
stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia) do Wydziału Rozwoju Miasta oraz ustalić wartość
zamówienia na tę dostawę, sporządzona w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszego
zarządzenia.
2. Za ustalenie wartości zamówienia, o której mowa w ust. 1, odpowiada kierownik
1.

jednostki.

53
Do wykonania uprawnień

obowiązków w przygotowaniu wspólnego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz o wspólnym przeprowadzeniu postępowania
i
udzieleniu zamówienia publicznego. zobowiązuję Wydział Rozwoju Miasta oraz Biuro
Zamówień Publicznych.
i

54
1.

Wydatki wynikające z zaciągniętego zobowiązania w imieniu i na rzecz wskazanych
w 5 1 jednostek obciążają plan ńnansowy właściwych jednostek organizacyjnych
w zakresie wynikającym z udzielonego zamówienia publicznego.
2.
Odpowiedzialność za
realizację umowy
rozliczenie tinansowe
jej
na
właściwych
kierownikach
spoczywa
jednostek
organizacyjnych
oraz na Naczelnikach/Kierownikach właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
stosownie do zakresu przedmiotowego
finansowego właściwej dla danej
jednostki/komórki organizacyjnej części zamówienia wspólnego.
i

i

55

Wykonanie zarządzenia powierza się wskazanym w treści zarządzenia jednostkom
organizacyjnym Miasta oraz Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta oraz Kierownikowi
Biura Zamówień Publicznych.
56

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1
, /
do zarządzenia Nr 003.95), ??. l2019
Prezydenta Miasta Będzina

1. Żłobki Miejskie Nr 1, 2.
2, Przedszkola Miejskie Nr 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14,
3, Szkoły Podstawowe Nr 1, 3, 4, 8, 9, 11, 13.

Zalacznik Nr 2
.
do zarządzenia Nr0.0.')9..4_1'f..„/2019
Prezydenta Miasta Będzina
Będzin, dnia

Prezydent Miasta Będzina
Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.

Jednostka organizacyjna ........................................

wnosi

przeprowadzenie postępowania o udzre enie
i
imieniu
w naszym
na naszą rzecz: na zakup gazu.
2.

o

Oświadczamy. że wyrażamy zgodę

zawarcie

na

zamowrenla

na zakup

umowy

na potrzeby ..................................................................

publicznego
gazu

z siedzibą ......................
3.

Dołączamy skany faktur za gaz obejmujące okres 12 kolejnych miesięcy
wraz ze skanami obowiązujących umów oraz aneksów dotyczących paliwa gazowego.

4.0soby proponowane do wspólpracy z Urzędem Miejskim
............. .teI
..... tel,

Jednocześnie oświadczamy, że:
a)
Jesteśmy zamawiającymi

publicznych.

w rozumieniu art. 3 ust.

ustawy

1

-

Prawo zamówień

b)
Jesteśmy odbiorcami paliwa gazowego na podstawie dotychczasowej umowy
posiadamy zawarte umowy sprzedaży paliwa gazowego wraz ze świadczeniem uslugi
przesyłowej na każdy zgloszony punkt poboru posiadamy możliwośc zawarcia nowej
umowy na warunkach wynikających z rozstrzygniętego przetargu.
i

c)

Dysponujemy

ukladem

e)

Upoważniamy

wskazanego

pomiarowym

do wymagań odpowiedniej grupy taryfowej.

paliwa

Zamawiającego

w przygotowaniu postępowania na wspolny zakup gazu

i

gazowego
do

dostosowanym

reprezentowania
udzielenia zamówienia.

nas

Zapewnimy środki finansowe na zakup paliwa gazowego w ilości wskazanej przez
nas w dotychczas obowiązujących umowach, niezbędne do pokrycia przypadającej na nas
części zobowiązania.
e)

Zatwierdził pod względem merytorycznym

Zatwierdził pod względem nnansowym

