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MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ 
Spółka z o.o. 

 

 
Wyciąg z protokołu nr 1/2022 z posiedzenia Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w dniu 3 stycznia 2022 r. 

 
 

Uchwała nr 1/2022 

Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. 

 

z dnia 3 stycznia 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o. 

 

 

Na podstawie § 18 Aktu założycielskiego uchwala się, co następuje. 
 

 

§ 1 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład 

Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o., stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/2020 Zarządu                   

z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o.o., otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  

 

                                                                    

Zarząd Spółki 

 

Prezes Zarządu 

/ - / Jolanta Gądek-Rypel 

 

               

 

Członek Zarządu 

/ - / Arnold Scheit 

 

 

 

Na oryginale właściwe podpisy. 

 

Za zgodność: 

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacji  
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Załącznik do uchwały nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. 

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia …………………… r. 

 

 

WNIOSEK O USTALENIE TRYBU I ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA                              

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

1.Opis przedmiotu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Uzasadnienie konieczności zlecenia wykonania zamówienia publicznego 

podmiotowi zewnętrznemu:  

……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………….………….... 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

3.Szacunkowa wartość zamówienia:                                                                          

3.1. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi netto złotych (bez VAT)                 

………………….…………. co jest po przeliczeniu równoważne ……………… euro 

(podstawa: obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w 

sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro 

oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych lub konkursów  – kurs euro wynosi 4,4536 zł).  

3.2.Wartość szacunkową przedmiotu zamówienia ustalono w oparciu o                         

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… co jest zgodne z Regulaminem udzielania zamówień 

sektorowych Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 

…………………. 

3.3. Szacowania wartości zamówienia dokonali:                                                                  

a)…………….………………………………………………………………………………                       

b)……………….…………………………………………….………………………………                                                            

                                                                   ( imię i nazwisko, stanowisko, podpis)                                                                                                
3.4. W załączeniu zostały dołączone dokumenty potwierdzające sposób ustalenia wartości 

szacunkowej zamówienia (np. wydruki faksów, e-maile, wydruki ofert ze stron 

internetowych, wartości zamówień udzielonych wcześniej itp.): 

a)………………………………………………………………………………………………..                       

b) ……………………………………………………………………………………………….  

c)  ………………………………………………………………………………………………. 

4. Proponowany tryb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

…………………………………………………………………………………………………            

5. Proponowany skład komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego:                                                                                                                      

5.1. Przewodniczący komisji - ……………………………………………………………… 

5.2. Członek               - ………………………………………………………………                       

5.3. Sekretarz                        - ………..……………………………………………………. 

6. Proponowane kryteria oceny Wykonawcy:                                                                                                                  

6.1.  ……………………………………………… z wagą …………………… punktów,    

6.2.  ……………………………………………… z wagą …………………… punktów,   

6.3.  …………………………………………..…. z wagą …………………… punktów. 

7. Proponowana kwota przeznaczona na realizację zamówienia:                                                                           

…………………………….…………. zł netto + ………………% VAT                                                   

(słownie złotych netto:…………………………………………………………………..…..). 

8. Zamówienie będzie finansowane ze środków:                                                                  

8.1.własnych przewidzianych w planie remontów i inwestycji*,                                                             

8.2. własnych przeznaczonych na utrzymanie działalności*,                                                                 

8.3. współfinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej*. 

 

Wnioskujący: 

 

 

…………………………………….   ………………………        ………………………….                                  
(imię i nazwisko)                                                 (data)                                                   (podpis) 

 

Główny księgowy:                                                                                                                               

Potwierdzam, że sfinansowanie powyższego zamówienia nie spowoduje przekroczenia 

planowanych kosztów na rok ………………./…………….., w ramach:                         

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

……………………………………….        ……………………       

…………………………………..                                  (imię i nazwisko)                                                            

(data)                                                  (podpis)  
                                                                          

 

 

   ZATWIERDZAM    

 

Kędzierzyn-Koźle, dnia…………………..   ……………………………..     

 

                                                                   
* niepotrzebne skreślić 

 

 


