REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚC NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH POLSKICH
RÓWNOWARTOŚCI 14000 EURO

Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
1. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14000euro, zwany dalej
Regulaminem, określa zakres, kryteria, zasady oraz organizację udzielania w jednostce
z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie tylko do udzielanych przez
jednostkę zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane,
finansowanych ze środków publicznych wyłączonych, stosownie do art. 4 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164,
poz.1163 z póź. Zmianami), spod jej rygorów, tj. o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14000euro.
§ 2.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Zamawiający – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
2. Kierownik jednostki, kierownik zamawiającego – Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubaniu, a w razie jego nieobecności Zastępcę Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
3. Wnioskujący, pracownik merytoryczny – pracownik, do którego obowiązków
służbowych należy załatwienie sprawy z danego zakresu.

Dział II
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z WYŁĄCZENIEM STOSOWANIA
PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Rozdział I
Kryteria i zasady udzielania zamówień publicznych
z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
§ 3.
1. Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w planie
rzeczowo-finansowym.
2. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:
- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z
danych nakładów
- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

3.Wartość zamówienia nie stanowi jedynego i wystarczającego uzasadnienia wyłączenia ze
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem zamawiający winien jeszcze
wykazać, iż jego działanie, wynika np. ze względów organizacyjnych czy ekonomicznych i
nie narusza zapisów ustawy, dotyczących zakazu dzielenia zamówienia na części oraz
zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania procedur oraz zasad i trybów
udzielania zamówień.

Rozdział II
Procedura wszczęcia i przeprowadzenia postępowania zamówień publicznych
z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
§ 4.
1. Podstawą do podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane jest plan
finansowy na dany rok budżetowy.
2. Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień
publicznych winno być poprzedzone oszacowaniem wartości zamówienia publicznego
w oparciu o cenę euro wynikającą z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22
maja 2006r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 87 poz.610)
3. Zakazuje się dzielenia zamówienia oraz zaniżania wartości zamówienia w celu
uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych
określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.
§ 5.
1. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy jest wartość rynkowa rzeczy lub
praw będących przedmiotem dostawy.
2. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na usługi jest wartość rynkowa świadczeń
objętych zamówieniem.
3. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na roboty budowlane jest kosztorys
budowlany.
4. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także
wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez
zamawiającego do dyspozycji wykonawcy.
5. Wartość rynkową, o której mowa w pkt. 1 i 2, określa się na podstawie przeciętnych
cen stosowanych w siedzibie zamawiającego lub w miejscu wykonania zamówienia.
6. Jeżeli nie można obliczyć wartości zamówienia na podstawie realiów rynkowych
zamawiający może swój szacunek oprzeć na aktualnie powszechnie stosowanych
katalogach, cennikach i taryfikatorach.
7. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się
okresowo, jest zgodnie z wyborem zamawiającego:
a) łączna wartość zamówień na tożsame usługi lub dostawy, udzielonych w ciągu
poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z
uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw lub usług oraz
prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem ustalonego w ustawie budżetowej
b) łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w ciągu 12
miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie (z uwzględnieniem

wartości tej pierwszej dostawy lub usługi), albo w czasie realizacji umowy w
sprawie zamówienia publicznego, jeżeli jest on dłuższy niż 12 miesięcy z
uwzględnieniem okresu, na który zostania zawarta umowa o udzielenie
zamówienia.
8. W przypadku wspólnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przez kilku pracowników merytorycznych wartością zamówienia jest wartość
całego zamówienia, wspólnego.
9. Jeżeli dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest
łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Rozdział III
Procedury udzielania zamówienia publicznego poniżej kwoty 14000euro
§ 6.
1. Ustala się następujące procedury udzielania zamówień publicznych:
a) zamówienia o wartości poniżej 15.000 złotych netto
b) zamówienia o wartości powyżej 15.000 zł netto.
2. Wartość zamówienia ustala się stosując przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1763).
§ 7.
1.

2.

Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego
zamówienia jest odpowiednio wcześniejszego terminu rozpoczęcia zamówienia do
14000euro tak, aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami art.35
ustawy o finansach publicznych.
Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego
zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznych.
§ 8.
Szczegółowa procedura udzielania zamówienia poniżej 15.000 zł netto

1.Procedura udzielenia zamówienia poniżej 15.000 zł netto polega na tym, że pracownik
merytoryczny:
a) przeprowadza rozeznanie cenowe – telefoniczne, pocztą elektroniczną, faksem,
pisemnie lub poprzez portale internetowe-sporządza z tych czynności notatkę
służbową i w miarę możliwości dołącza dokumenty np. wydruk oferty z portalu
internetowego, notatkę z rozmowy telefonicznej,
a) zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą
ofertę
b) dokonuje realizacji zamówienia.
2.Po otrzymaniu faktury /rachunku, noty/ pracownik merytoryczny zobowiązany jest umieścić
na tej fakturze adnotację zawierającą w szczególności informację do jakich dostawców
zwrócono się o rozeznanie cenowe

§ 9.
Szczegółowa procedura udzielania zamówienia powyżej 15.000 zł netto.
1. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia występuje z
wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zamówienia powyżej 15.000 zł netto do
kierownika zamawiającego.
2. Wniosek, o którym mowa w § 9 ust.1 zarządzenia musi zawierać:
a) a)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy)
b) termin realizacji/ wykonania zamówienia
c) aktualną wartość przedmiotu zamówienia oszacowaną na podstawie cen rynkowych
lub określoną w planie zamówień publicznych
d) przeliczenie wartości zamówienia ze złotówek na równowartość wyrażoną w euro
e) wskazanie osoby, która dokonała ustalenia wartości zamówienia wraz z datą, kiedy
wartość ta została ustalona.
Przykładowy wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3.Wniosek, o której mowa w ust.1 trafia do Działu Księgowości do pracownika zajmującego
się zamówieniami publicznymi, gdzie :
a) podlega rejestracji
b) ustala się dla danego zamówienia kod Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/
c) określa bieżącą wartość zamówienia w danej grupie
d) określa planowaną wartość zamówienia w danej grupie.
4.Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust.3, pracownik Działu Księgowości
przekazuje wniosek do Dyrektora.
5. Po wyrażeniu zgody przez kierownika zamawiającego na realizacje danego zamówienia,
pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia przystępuje do
finalizacji na podstawie procedury określonej w § 9 ust.5 niniejszego zarządzenia.
6. Po nie wyrażeniu zgody przez kierownika zamawiającego na realizację danego zamówienia
następuje zaniechanie realizacji zamówienia.
7.Procedura udzielenia zamówienia powyżej 15.000 zł netto polega na tym, że pracownik
merytoryczny:
a) przeprowadza pisemne rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert/ wzór
zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu/ taką liczbę
wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące
przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej
oferty (co najmniej 2 wykonawców).Do zapytania ofertowego należy dołączyć wzór
oferty, którą wypełni dostawca lub wykonawca/ załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu/
b) po zebraniu ofert pracownik merytoryczny sporządza protokół zamówienia, którego
wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu
c) po wykonaniu powyższych czynności protokół zamówienia wraz z załącznikami
przedkłada kierownikowi jednostki, który udziela zamówienia wykonawcy, który
zaoferował najkorzystniejszą ofertę
c) po wyłonieniu wykonawcy- dokonuje realizacji zamówienia.
8.Wykonawca może złożyć ofertę osobiście, przesłać pocztą, faksem lub pocztą internetową.
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na innym druku niż wysłany do wykonawcy pod
warunkiem, że zawiera on elementy składowe zawarte w druku oferty.

9.Dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u pracownika
merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację oraz archiwizację.

DZIAŁ IV
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA
§10.
Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego z
wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ponosi kierownik
jednostki, a także inne osoby w zakresie jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz
czynności związane z przygotowaniem postępowania.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§11.
1. Niezastosowanie niniejszego regulaminu upoważnia kierownika jednostki do
zastosowania kar przewidzianych prawem pracy, a w przypadku powstania strat i
szkód do ich dochodzenia na drodze prawnej, w stosunku do osób, które je
spowodowały.
2. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń
kierownika jednostki.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych,
których wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14000 euro

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania
przepisów ustawy prawo zamówień publicznych dotyczący udzielenia zamówienia powyżej 15.000 zł netto

1. Nazwa przedmiotu zamówienia : dostawa, usługa, robota budowlana
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Termin realizacji zamówienia:………………………………………………
2. Szacunkowa wartość zamówienia:
wartość netto……………………………………………zł
wartość brutto………………………………………….. zł
wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi:…………………..euro netto
średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia wynosi ……...zł
3. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu…………………………………….
4. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia:……………………………………
6. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:
1. ……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………….
(data, podpis i pieczęć pracownika merytorycznego)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Data wpływu wniosku do Działu Księgowości…………………………………..
2.Numer w rejestrze…………………………………..
3.Wspólny Słownik Zamówień/CPV/
kod wiodący…………………………………………………………….
kod uzupełniający………………………………………………………
4.Bieżąca wartość zamówienia w danej grupie……………………….
5.Planowana wartość zamówienia w danej grupie………………………………….
……………………………………………
…
(data i podpis pracownika zajmującego się zamówieniami
publicznymi)

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia
publicznego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr164, poz. 1163 z późn. zm.)
……………………………………………
data i podpis Kierownika jednostki

Załącznik nr 2 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych,
których wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych
zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych
1.Opis przedmiotu zamówienia:
………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Termin realizacji zamówienia………………………………………………….……………
3.Okres gwarancji……………………………………………………………………………….
4. Warunki płatności……………………………………………………………………………
5.Inne istotne warunki zamówienia……………………………………………………………..
6. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”.
b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
c) Na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na……….”
7.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia ……………w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie)na adres:…………………………………………………..
- faxem na numer…………………………………………………………………………….
- w wersji elektronicznej na e-mail……………………………………………………………

…………………………………………..
data i podpis pracownika merytorycznego

Załącznik nr 3 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych,
których wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14000 euro

pieczątka oferenta

OFERTA
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych a dotyczącego:
…………………………………………………………………………………………………
/wpisać przedmiot zamówienia/

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Składamy ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto……………………………zł
obowiązujący podatek VAT…..%..........................................................................zł
cena brutto………………………………………………………………………...zł
/ słownie………………………………………………………………………………/
w tym/dotyczy robót budowlanych/:
stawka roboczogodziny kosztorysowej netto…………..zł/r-g
narzut kosztów pośrednich/Kp/……………..% od R i S
narzut kosztów zysku/Z/………………% od R+Kp/R/,S+Kp/S/.
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym
warunki.

……………………………………
…
data i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 4 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych,
których wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14000 euro

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartości nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu……….. na kwotę……………….. co
stanowi równowartość……………………euro/1 euro=………. Zł/
3. W dniu ………….. 200…..r zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z
zapytaniem ofertowym:
a)……………………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………………
c)…………………………………………………………………………………..
Zapytanie to skierowano faksem/mailem/telefonicznie/drogą pocztową/właściwe podkreślić/
4. W terminie do dnia ……… 200….r. uzyskano poniższe oferty:
Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1
2
3
5.W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie…………………
………………………………………………………………………………………………
6. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
7.Postępowanie prowadził…………………………………………………………………….
………………………………
data, podpis pracownika merytorycznego

.
Zatwierdzam/nie zatwierdzam
……………………………….
Data i podpis Kierownika zamawiającego

