
Zarządzenie Nr 118/2023
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 17 lutego 2023 r.

w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie
gminnym  (Dz.  U.  z  2023r.  poz.  40) oraz  §  4  ust.  3  pkt  1  załącznika  do  zarządzenia  
Nr 188/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza, których wartość
jest równa lub przekracza 130 000 PLN netto zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W celu wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na  dostawę  energii  elektrycznej  wraz  ze  świadczeniem  usługi  dystrybucji  energii
elektrycznej na rok 2024 na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) wskazuje
się  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  jako  właściwy
do  przygotowania  informacji,  danych,  pełnomocnictw  niezbędnych  do przygotowania
postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego  w  zakresie  dotyczącym  Miasta
Kalisza i reprezentowanych przez nie podmiotów, które zostanie przeprowadzone przez
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławska 71A.

2. W zakresie  niezbędnym do wykonania czynności,  o których mowa w ust.  1 Wydział
Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  współpracuje  z  komórkami
organizacyjnymi  Urzędu  Miasta  Kalisza,  a  w  szczególności  ze  Stanowiskiem Pracy  
ds. zamówień publicznych oraz Biurem Radców Prawnych.

3. Niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  dostawę
energii  elektrycznej  wraz  ze  świadczeniem  usługi  dystrybucji  energii  elektrycznej
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przekazuje jej kopię komórkom
organizacyjnym  Urzędu  Miasta  Kalisza  -  dysponentom  środków  finansowych
na realizację wyżej wymienionego zamówienia.

§ 2
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej
i Ochrony Środowiska. 

§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                             Prezydent Miasta Kalisza
       /…/

     Krystian Kinastowski


