
Zarzcjdzenie nr 56/2010

Wojta Gmsny w Nowych Ostrowach

z dnia 29 wrzesnia 2010 r.

w sprawie procedur udzielania zamowien publicznych o wartosci szacunkowej
nie przekraczajqcej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty netto 14 000 euro.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.), w zwi^zku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych ( Dz. U. Z 2007 r. Nr 223,poz. 1655 z pozn. zm) oraz
art. 35 ust. 3 pkt 1, art.44 ust.1 i art. 138 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 z pozn.zm.).

Zarzqdzam co nast^puje:

§ 1. Wprowadza si§ regulamin ramowy procedur udzielania zamowieh, ktorych wartosc szacunkowa
nie przekracza w skali roku wyrazonej w zfotych rownowartosci kwoty netto 14 000 euro.

§ 2. Zamowienia mog^ bye dokonywane przez pracownikow upowaznionych przez Wojta na
podstawie procedur okreslonych regulaminem przyj^tym niniejszym zarz^dzeniem, z pomini^ciem
poszczegolnych trybow wymienionych w ustawie Prawo zamowieh publicznych.

§ 3. Przy ustalaniu wartosci szacunkowei zamowienia w sposob szczegotowy nalezy przestrzegac
przepisow Dziaiu I Rozdziatu 2 ustawy Pzp.

§ 4, Traci moc zarzsjdzenie nr 42/2009 Wojta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 10 iipca 2009 r. w sprawie
procedur udzielania zamowieh publicznych o wartosci szacunkowei nie przekraczaj^cej wyrazonej w
ztotych rownowartosci kwoty netto 14 000 euro.

§ -5. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniern 1 Ssstopada 2010 r.

u



Zal^cznik nr 1 do zarzqdzenia Nr 56/2010 Wojta
Gminy Nowe Ostrowy z 29 wrzesnia 2010 r.

Regulamin

udzielania zamowieh publicznych, ktorych wartosc nie przekracza

wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 14.000 euro.

§ 1.1. Niniejszy regulamin wprowadza zasady dokonywania zamowieh i konkursow, ktorych
wartosc nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 14.000 euro i do ktorych nie stosuje
si? przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych zwane dalej ,,Pzp",

2. Przy ustalaniu wartosci zamowienia stosuje si? zasady okreslone przepisami art. 32 - 35
ustawy Pzp.

3. Niedopuszczalne jest dzielenie zamowienia na cz?sci lub zanizenia jego wartosci w celu unikni?cia
obowi^zku stosowania przepisow niniejszego regulaminu.

§ 2. 1. Procedury udzielania zamowieh publicznych wynikaj^ce z niniejszego regulaminu
dotycz^ zamowieh o wartosci przekraczaj^cej wyrazon^ w ztotych kwot? 3 000 euro do 14 000 euro
bez podatku od towarow i ustug.

2, Udzielania zamowieh publicznych uregulowano w nast?puJ3cych przedziatach:

1) wartosci przekraczaj^cej wyrazon^ w ztotych kwot? 3 000 euro do 8 000 euro bez podatku od
towarow i ustug;

2) wartosci przekraczaj^cej wyrazonq w ztotych kwot? 8 000 euro do 14 000 euro bez podatku
od towarow i ustug.

puhhc-znyt h /\/ariu^( pneKrd^cij^o^j '^yrazonq A dotycii
rownowartosci 3 000 euro do ale nieprzekraczajqcej 8 000 euro przeprowadza si? rozeznanie
cenowe.

2. Rozeznanie cenowe przeprowadza si? telefonicznie, poczt^ elektroniczn^, faksem, pisemnie lub
poprzez portale internetowe.

3. Rozeznanie obejmuje co najmniej dwoch wykonawcow realizuj^cych w ramach prowadzonej przez
siebie dziatalnosci dostawy, ustugi lub roboty budowlanej b?dqcej przedmiotem zamowienia.

4. Wymogu powyzszego nie stosuje si? w przypadku kiedy dane zamowienie moze zrealizowac tylko
jeden wykonawca.

5. Na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku pracownik merytoryczny wskazuje
wykonawc?, ktory zaoferowat najkorzystniejsze warunki realizacji zamowienia.

6. Z przeprowadzonej procedury pracownik merytoryczny sporz^dza notatk? stuzbow^ wraz
z zat^cznikami (wydruk oferty z portalu internetowego, notatka z rozmowy telefonicznej), ktora po
zatwierdzeniu przez Wojta Gminy jest podstaw^ do realizacji zamowienia
(wzor notatki stanowi zalqcznik nr 1 do regulaminu).

§ 5.1. Dla zamowieh publicznych o wartosci przekraczajqcej wyrazon^ w ztotych
rownowartosc 8 000 euro ale nieprzekraczaj^cej 14 000 euro przeprowadza si? pisemne rozeznanie
cenowe, zapraszaj^c do sktadania ofert tak^ liczb? wykonawcow, ktora zapewni konkurencj? oraz
wybor najkorzystniejszej oferty (co najmniej dwoch wykonawcow). Formularz zapytania cenowego
nalezy przekazac w formie pisemnej osobiscie, listownie lub zamiescic na stronie internetowej do
pobran.ia. Wzor forrnularza stanowi zaiqcznik nr 2 do reguiaminu.

2. Po otrzymaniu oferty od wykonawcow , pracownik merytoryczny zobowi^zany jest do sporz^dzenia
protokotu z przeprowadzonego rozeznania cenowego. Wzor protokotu stanowi zat^cznik nr 3 do
regulaminu.

3. Udzielenie zamowienia mozliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej waznej oferty.

4. Zamowienia udziela si? wykonawcy, ktory ztozy! najkorzystniejszat ofert?.



5. Udzielenie zamowienia zatwierdza Wojt Gminy,

6 Z wybranym wykonawccj zawiera si§ urnow^ w formie pisemnej,

§ 6. Po przekazaniu faktury wystawionej przez wybranego za realizacj^ zamowienia o
wartosci wyrazonej w ztotych kwoty 8 000 do 14 000 euro merytoryczny pracownik umieszcza na niej
zapis nast^pujqcej tresci: ,,zamowienia dokonano na podstawie art, 4 pkt 8 ustawy Pzp"

§ 7. Przeprowadzenie rozeznania rynku potencjalnych wykonawcow nie ma zastosowania
w przypadku, gdy ze wzgl^du na szczegolny charakter i rodzaj dostaw, ustug lub robot budowlanych
uzasadnione jest zlecenie realizacji zamowienia konkretnemu wykonawcy. Przesianki wyboru
wykonawcy nalezy dot^czyc do protokotu.

§ 8. 1. Dokumentacja z post^powania o udzielenie zamowienia prowadzona jest przez
pracownika merytorycznego, ktory jest odpowiedzialny za jego realizacj? i archiwizacj? dokumentacji
z realizacji zamowienia.

2. Obowiazkiem pracownika merytorycznego za przeprowadzenie post^powania jest bezstronne oraz
staranne przygotowanie post^powania o udzielanie zamowienia publicznego.

§ 9. Zamowienia obj§te niniejszym regulaminem podlegaj^ wpisowi do rejestru zamowieh,
prowadzonego przez pracownika. Wzor rejestru stanowi zatqcznik nr 4 do regulaminu.

§ 10. 1. Wojt Gminy moze wyrazic zgod§ na odst^pienie od stosowania niniejszego
regulaminu przy zamowieniu do 14000 euro, jezeli zamowienie towaru b§dzie dotyczyto rzeczy
uzywanych z uwagi na ich stan techniczny albo gdy zamowienie dotycz^ce ustugi b^dzie
uzasadnione koniecznoscig posiadania przez wykonawcy niezb^dnej wiedzy specjalistycznej.

2. Odst^pienie od stosowania niniejszego regulaminu nie moze dotyczy zamowieh finansowanych
przez zrodta zewn^trzne.

§ 11. Zatejczniki do niniejszego regulaminu stanowi^ jedynie wzor stosowanych dokumentow i
mog^ bye zast^powane innymi dokumentami posiadaj^cymi wszystkie niezb^dne snformacje
wynikajace ze wzoru.



Zalqcznik nr 1 do regulaminu udzieSania zamowieri
publicznych, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej
w ziotych rownowartosci kwoty 14 000 euro.

Nowe Ostrowy , dnia .. r.

( osoba przeprowadzaj^ca post^powanie)

NOTATKA SLUZBOWA
z przeprowadzenia procedury udzielania zamowienia

o wartosci przekraczajqcej rownowartosc wyrazonej w ztotych kwot§
3 000 do 8 000 euro.

1. Dotyczy post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na:

2.Zebrane oferty ( przeprowadzone rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna, faks, wydruk
ortalu internetoweo.
.

portalu internetowego).

|
Data

,.JL
~T r"

S.Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

4.Z wybranym wykonawcy:

-zostanie podpisana umowa;

- nie zostanie podpisana umowa

ZATWIERDZAM

(data, podpis W6jta Gminy)

(podpis pracownika rnerytorycznego)



Za^cznik nr 2 do regulaminu udzielania zamowien
publicznych, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej
w ztotych rownowartosci kwoty 14 000 euro.

( piecz$6 zamawiajqcego)

(miejscowo£6 i data)

Nasz znak

Ad res i nazwa wykonawcy

ZAPYTANIE CENOWE

Zapraszam do ztozenia oferty na :
1. przedmiot zamowienia

2. termin realizacji zamowienia

3. okres gwarancji

4. Miejsce i termin ztozenia oferty

5. Termin otwarcia oferty ............

8. Warunki ptatnosci ................

8. Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami

'-1 S^osoh pr^Yunt"won ^ n> ,f n n - j ^ ^\p , ' s " f .« t j t «, [ \

, : :'resr: otero,
' '• HaxVv; ''•'••'! " i f iv>" - . . . . . , , .

/) Adres wykonawcy ,

3) NIP . . . . . .

4) REGON

5) Nr rachunku bankowego

6) Oferuj^ wykonanie przedmiotu zamowienia za:

a) cen§ netto ,. z\) (stownie ziotych )

c) podatek VAT ......zl

d) (stownie ztotych )

e) cen§ brutto zl

f) (stownie ztotych )

7) Oswiadczam, ze zapoznatem/am si? z opisem przedmiotu zamowienia i nie wnosz§ do niego
zastrzezeh.

8) Termin realizacji zamowienia

9) Okres gwarancji

10) Potwierdzam termin realizacji zamowienia do dnia .,

11) Wyrazam zgod<? na warunki ptatnosci okreslone w zapytaniu cenowyrn.

dnia

(podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej oraz piecz^tka wykonawcy}



Zaiqcznik nr 3 do regulaminu udzielania zamowien
publicznych, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej
w ziotych rownowartosci kwoty 14 000 euro.

Protokot rozeznania cenowego

zamowienia o wartosci przekraczajsjcej wyrazon^

w zlotych kwot? 8 000 do 14 000 euro

1. W celu udzielenia zamowienia

przeprowadzono rozeznanie cenowe.

2. W dniu wystano formularz zapytania cenowego do udziaiu w
post^powaniu nizej wymienionych wykonawcow pisemnie, poczt^ elektroniczn^, faksem lub poprzez
wydruk ofert z portalu www ( wtasciwe podkreslic).

3. W terminie do dnia r.
ponizsze oferty:

do godziny przedstawiono

Lp

L_

I! I

Nazwa wykonawcy

i p

Adres wykonawcy Cena netto Cena brutto

r " ~ ' ~
L,̂ ^ « ^ **-* -=*««,

Uwagi

L'..;~ i
4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

, dnia

(podpis prowadzcjcego post^powanie)

Zatwierdzam

( data i podpis osoby upowaznionej)



Zal^cznik nr 4 do regulaminu udzielania zamowieh
publicznych, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej
wztotych rownowartosci kwoty 14 000 euro.

Rejestr zamowieh publicznych

zrealizowanych w okresie ,.,„„........„,

ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej wzlotych rownowartosci kwoty 14 000 euro.

L.p.
Numer

zamowienia
Przedmiot

zamowienia

Data

ztozenia realizacji
zamowienia zamowienia

Cena
netto/

brutto w zl.

Rownowarto
sc ceny netto
w EURO

ir ir


