
ZARZĄDZENIE NR 335/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 4 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego 

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, Dz.U. z 2014 r. poz. 423, poz. 
811, poz. 915) i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się jednostkę budżetową Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta 
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie jako samorządową 
jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia postępowania 
i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz jednostek budżetowych Gminy Miasto 
Szczecin: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy 
ul. Romera 21-29 w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. 
Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie i Dom Pomocy 
Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, w związku z wykonaniem zadania pn. 
„Zakup i dostawa artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów 
higieniczno-pielęgnacyjnych, usług pralniczych, konserwacji dźwigów osobowych na 2015 r. 
dla tych Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie”. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek budżetowych, o których 
mowa w §1. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta 

Piotr Mync
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyznaczono Dom Pomocy Społecznej „Dom 
Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” jako jednostkę, która w imieniu trzech 
Domów Pomocy Społecznej przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w zakresie zakupu i dostawy na: artykuły spożywcze, chemię gospodarczą 
i profesjonalną, artykuły higieniczno-pielęgnacyjne, usługi pralnicze oraz konserwację 
dźwigów osobowych. Przeprowadzona przez Domy Pomocy Społecznej analiza 
ekonomiczna potwierdziła, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że poprzez takie 
rozwiązanie nastąpi obniżenie kosztów zamówienia oraz ujednolici ceny takiego samego 
asortymentu i towaru. Pozwoli to na bardziej racjonalne wydatkowanie posiadanych 
środków finansowych. 
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