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POROZUMIENIE 
o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Grupy Zakupowej 

Załącznik Nr 1  

do uchwały  Nr  XXVI.163.2013 

Rady  Gminy w Imielnie 

 z dnia 30 października 2013 roku 

 

POROZUMIENIE   

między jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego  oraz innymi podmiotami 

o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 

 

zawarte w dniu ……………………….. r. pomiędzy: 

 

Powiatem  Jędrzejowskim 
ul. 11 listopada 83, 28 – 300 Jędrzejów,  
reprezentowanym  przez: 
Edmunda Kaczmarka – Starostę Jędrzejowskiego 
Janusza Grabka – Wicestarostę Jędrzejowskiego 
zwanym dalej „Liderem” 
 

1. Gminą  Jędrzejów 

ul. 11 listopada 33, 28 – 300 Jędrzejów  

reprezentowaną przez: 

Marcina Piszczka – Burmistrza Miasta Jędrzejowa 

 

2. Gminą  Małogoszcz 

ul. Jaszowskiego 3A, 28 – 366 Małogoszcz  

reprezentowaną przez: 

Jana Głogowskiego – Burmistrza Miasta i  Gminy  Małogoszcz  

 

3. Gminą Imielno 

ul. Cmentarna 7, 28 – 313 Imielno 

reprezentowaną przez:  

Zygmunta Brzezińskiego – Wójta Gminy  

 

4. Gminą Oksa 

ul. Włoszczowska 22,  28 – 363 Oksa  

reprezentowaną przez: 

Tadeusza Sobonia – Wójta Gminy 

 

5. Gminą Słupia Jędrzejowska 

Słupia 257, 28 – 350 Słupia  

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Nowaka – Wójta Gminy 

 

6. Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów 

reprezentowaną przez:    

Tomasza Witeckiego -  Komendanta  PPSP 
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7. Urząd Skarbowy w Jędrzejowie 

ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów 

reprezentowanym  przez: 

Jerzego  Michałkiewicza - Naczelnika  US 

 

zwanych dalej „Partnerami” 

 

w oparciu o  art. 16 ust. 1 oraz art. 15 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych  (t. j. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zmianami) o następującej treści: 

 

§ 1  

1. Strony Porozumienia postanawiają wspólnie przygotować i przeprowadzić postępowania o 

udzielenie zamówień publicznych: 

a) w trybie przetargu nieograniczonego bądź licytacji elektronicznej na zakup energii elektrycznej, 

b) w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

 

§ 2 

1. Strony Porozumienia wyznaczają spośród siebie Powiat Jędrzejowski jako Lidera,   

upoważnionego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych, o których mowa w § 1, w imieniu stron Porozumienia i na rzecz stron Porozumienia, 

a także  do występowania przed organami oraz sądami do tego uprawnionymi w związku  

z rozpatrywaniem odwołań i skarg. 

2. Porozumienie będzie realizowane po jego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron 

 Porozumienia. 

3. Strony Porozumienia jednocześnie wyznaczają i udzielają firmie: 

New Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kresowa 9a, 04-206 zarejestrowaną w 

Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem 0000353657, REGON 142348701, NIP: 9522087335,  

         reprezentowanej przez: 

 

Sebastiana Turczyna – Prezesa Zarządu 

nazywaną dalej „Pełnomocnikiem” 

 

pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Lidera i Partnerów  następujących czynności: 

-  reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Jędrzejowskiego, będącego Liderem  

Porozumienia, przed wszystkimi organami administracji publicznej oraz podmiotami 

gospodarczymi w zakresie realizacji postanowień porozumienia o współpracy w ramach 

Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, w tym w szczególności do przygotowania, 

uzgodnienia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 

i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wskazanych w § 1 oraz czynności 

określonych w § 2 pkt 1 Porozumienia, z wyłączeniem zawarcia umowy zakupu energii 

elektrycznej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą,  

-  do podejmowania wszelkich innych czynności niezbędnych do zakupu i świadczenia usług 

dystrybucji energii elektrycznej przez Gminy i inne podmioty. 
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§ 3 

1. Przedmiot zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit a) Porozumienia zostanie 

opisany w projekcie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

2. Przedmiot zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 pkt  1 lit. b) Porozumienia zostanie 

opisany w projekcie Szczegółowego Opisu Przedmiotu  Zamówienia. 

 

§ 4 

Po wyborze najkorzystniejszych ofert, strony Porozumienia udzielą zamówień publicznych, o których 

mowa w § 1, we własnym imieniu i na własną rzecz, zawierając w tym celu odrębne umowy  

w sprawie zamówień publicznych.  

§ 5 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

§ 6 

Wszelkie zmiany Porozumienia mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w …………. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

Lider        Partnerzy 

 

1. …………………………. 

 

2. …………………………. 

 

3. …………………………. 

 Pełnomocnik 

4. …………………………. 

 

5. …………………………. 

 

6. …………………………. 

 
7. …………………………. 

 


