
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Dyrektora
ZSPM z dnia 20 września 2016r.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DO 30.000 EURO

W ZESPOLE SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH

IM. A. KRAJOWEJ W KATOWICACH

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do udzielanych przez jednostkę zamó-
wień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, finansowanych ze środków publicz-
nych wyłączonych, stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - dalej p.z.p., spod jej rygorów, tj. o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro, zwanych da-
lej "zamówieniami" z uwzględnieniem:

a) art. 4 ustawy Pzp
b) art. 4 d ustawy Pzp
c) art. 138g-138s ustawy Pzp

2. Niniejszy  Regulamin  określa  szczegółowe  zasady  i  procedury  udzielania  zamówień,  
o których mowa w ust. 1. W odniesieniu do zamówień współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej uwzględnia się wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eu-
ropejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego realizowanego projektu w sposób zapewniający w szcze-
gólności:

a) zachowanie uczciwej konkurencji
b) równego traktowania wykonawców. 

3. Do zamówień stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi wydatki
publiczne winny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów 

z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu za-

łożonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Zamówienia  udziela  się  na  czas  określony,  z  zastrzeżeniem  wyjątków  przewidzianych  
w ustawie.
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5. Udzielanie zamówienia publicznego w ramach projektu unijnego następuje zgodnie z:

a) ustawą Pzp
b) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020” i zasadą konkurencyjności 

6. Wydatki  mogą być ponoszone tylko na cele i  w wysokości wynikającej z planu rzeczowo-
finansowego jednostki.

7. Dopuszcza się  w prowadzeniu  postępowania przy  udzielaniu zamówienia   pu-
blicznego o wartości do 30 000 euro korzystanie z wzorów druków stosowanych zgodnie z
ustawą Pzp.

§ 2

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z WYŁĄCZENIEM STOSOWANIA PRZE-
PISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Zamawiający przystępując do udzielenia zamówienia, zobowiązany jest do weryfikacji łącznej
wartości zamówień rodzajowo tożsamych określonych w planie zamówień publicznych jed-
nostki, w celu potwierdzenia możliwości procedowania bez konieczności stosowania przepi-
sów ustawy p.z.p., a w przypadku braku takiego dokumentu określenia jego wartości szacun-
kowej mając na uwadze zamówienia rodzajowo tożsame i planowane do udzielenia w danym
roku budżetowym.

2. Przed przystąpieniem do procedury należy zweryfikować wartość szacunkową podaną w pla-
nie zamówień lub ją określić mając na uwadze zasady wyrażone w przepisach art. 32 ustawy
p.z.p.

3. Wartość szacunkową zamówienia ustala pani Jolanta Kowalczyk.

4.  Przed ustaleniem wartości szacunkowej zamówienia pani Jolanta Kowalczyk ma obowiązek
ustalić, czy takie samo zamówienie nie jest realizowane w drodze postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie ustawy.

5.  Średni  kurs  złotego  w stosunku  do euro,  stanowiący  podstawę  przeliczenia  wartości
zamówienia, określa się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia wydanego na podstawie
art. 35 ust. 3 ustawy. 

6.  Podstawą  ustalenia  wartości  zamówienia  jest  całkowite  szacunkowe  wynagrodzenie
wykonawcy,  bez  podatku  od towarów  i usług,  ustalone  przez  pracownika  dokonującego
wyceny z należytą starannością. 

7. Wartość szacunkową zamówienia ustala się zgodnie z postanowieniami art. 32-34 ustawy. 

8.  W przypadku  dokonywania  wydatków  na usługi  lub  dostawy  powtarzające  się  okresowo
wartość zamówienia należy ustalić zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy. 

1)   Jeżeli  dostawa  towarów  lub  usług  powtarza  się  okresowo  w ciągu  roku  (np. zakupy
artykułów biurowych, środków czystości), procedurę wyboru dostawcy przeprowadza się
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jeden raz w roku zgodnie z zapisami  niniejszej procedury, a umowę na dostawę towarów
lub usług zawiera się z wybranym dostawcą na okres jednego roku. 

9. Zakazuje się dzielenia zamówienia oraz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia
stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych
ustawą Prawo zamówień publicznych.

10.  Szacunek,  o którym mowa w ust.  2 przeprowadzić  należy w drodze rozeznania rynku,  
w szczególności przez porównanie cen zamawianych  usług, dostaw lub robót budowlanych
na podstawie:

1) ofert dostępnych bezpośrednio w sieci Internet,

2) odpowiedzi wykonawców na zapytania przesyłane drogą mailową lub faksową,

3) rozmów telefonicznych prowadzonych z wybranymi wykonawcami.

11. Z rozeznania rynku należy sporządzić protokół (załącznik nr 1) a wydruki ze stron interneto-
wych, odpowiedzi wykonawców na zapytania wysyłane drogą elektroniczną czy faksową, no-
tatki służbowe z rozmów telefonicznych, winny stanowić załącznik do protokołu.

Dla zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane o wartości nie
przekraczającej 20.000 PLN netto stosuje się obligatoryjnie jedynie punkty powyższego para-
grafu tj. § 2 od punktu 1 do 11 niniejszego Regulaminu.

12. W przypadku zamówień, których łączna wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 60.000
PLN netto, udzielenie zamówienia jest możliwe po przeprowadzeniu rozeznania rynku o któ-
rym mowa w ust. 10.

13. W przypadku zamówień,  których łączna wartość szacunkowa  przekracza kwotę 60.000,-
PLN netto,  zamawiający winien przeprowadzić wybór najkorzystniejszej  oferty w drodze  
zaproszenia do złożenia oferty tzw. zapytania ofertowego (załącznik nr 2), które winno być
zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Przy zamówieniach o takiej wartości
zamawiający zobowiązany jest do zawarcia umowy w formie pisemnej.

14. Zamawiający po zamieszczeniu na stronie internetowej zaproszenia do złożenia oferty (za-
pytania ofertowego), może poinformować wybranych przez siebie wykonawców o wszczę-
ciu ww. procedury wskazując adres strony internetowej na której dostępna jest dokumenta-
cja lub poprzez przesłanie zapytania ofertowego na wskazany przez wykonawcę adres ma-
ilowy/faks.

15. Zaproszenie do złożenia oferty (zapytanie ofertowe) winno zawierać co najmniej:

1)Nazwę, adres i dane teleadresowe Zamawiającego,
2) Krótki opis przedmiotu zamówienia, sporządzony w sposób jednoznaczny, zrozumiały,

i kompletny, zawierający wszystkie wymagania i czynniki mogące mieć wpływ na sporzą-
dzenie oferty,

3) Opis wymagań stawianych potencjalnym wykonawcom (np. uprawnienia do wykonywa -
nia określonej działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają, doświadczenie w reali -
zacji podobnych zamówień, potencjał kadrowy i techniczny - o ile jest niezbędny do wy-
konania zamówienia),

4) Wykaz dokumentów na potwierdzenie ww. wymagań, dokumentów rejestrowych firmy,
pełnomocnictw oraz innych niezbędnych z punktu widzenia realizacji zamówienia,

5) Kryteria oceny ofert jakie zostały przyjęte w celu dokonania wyboru oferty,
6) Termin i miejsce złożenia oferty,
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7) Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,
8) Formularze niezbędne do złożenia oferty,
9) Postanowienia umowne (zalecenie).

16. Zamawiający dopuszcza aby oferty w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert (zapy-
tanie ofertowe) składane były w formie pisemnej i/lub elektronicznej.

17. Z czynności badania i oceny należy sporządzić protokół (załącznik nr 3), w którym powinny
znaleźć się w szczególności dane takie jak:

1) Nazwa i przedmiot zamówienia,

2) Zbiorcze zestawienie ofert zawierające nazwy wykonawców oraz zaoferowanych przez

nich cen za wykonanie zamówienia,

3) Punktacja przyznana wykonawcom na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

4) Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej z podaniem uzasadnienia.

18. Dopuszcza się możliwość odstępstwa od czynności, o których mowa w ust. 13-17, z tym za-
strzeżeniem że odpowiedzialność za wybór konkretnego wykonawcy spoczywa na kierowni-
ku jednostki podejmującej decyzję o niestosowaniu ww. procedur.

19. Dokumentacja z przeprowadzonej procedury przechowywana jest przez okres 4 lat od udzie-
lenia zamówienia u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację
oraz archiwizację.

20. Dokonanie zakupów zleca ustnie lub pisemnie kierownik jednostki na podstawie wypełnione-
go  wniosku zakupu (załącznik nr 4).

21. Dokonanie zakupu wymaga: 

1) uzgodnienia możliwości sfinansowania zakupu z głównym księgowym, 

2) przeprowadzenia procedury wyboru dostawcy, 

3) sporządzenia pisemnej umowy lub złożenia zamówienia. 

22. Jeżeli ze względu na szczególny charakter i rodzaj zamówienia uzasadnione jest udzielenie
zamówienia konkretnemu dostawcy, należy – zamiast przeprowadzenia procedury wyboru
dostawcy - przeprowadzić negocjacje z dostawcą w celu uzyskania jak najlepszych warun-
ków zamówienia.

23. Udzielanie zamówienia publicznego w ramach projektu następuje zgodnie z:

1. Zasadą konkurencyjności, w przypadku:

- zamówień o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (tj. 30 tys.
euro netto ), a jednocześnie powyżej 50 tys. zł netto, lub

2. Rozeznanie rynku

1) Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto
do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie ryn-
ku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wy-
konana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
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2) Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena
rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego za-
mieszczonego na stronie internetowej beneficjenta  wraz z otrzymanymi ofertami, lub po-
twierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonaw-
ców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamó-
wienia, wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapyta-
nia ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano
ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/
usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę,
albo innego dokumentu

3) W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zawarcie pi-
semnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest
potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księ-
gowy o równoważnej wartości dowodowej.

3. Zasada konkurencyjności

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów:

a) w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia
nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wy-
łączeniem zamówień sektorowych

b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
wykonawcy,  w tym biorące udział  w procesie oceny ofert,  nie mogą być powiązane
osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby
bezstronne i obiektywne.

2) W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:
a) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 5 lub 6,

które zawiera co najmniej:

I)  opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu
lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodze-
nia,  chyba że takie odniesienie  jest  uzasadnione przedmiotem zamówienia  i  został
określony zakres równoważności (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsię-
biorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówie-
nia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu
zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania pouf-
ności w odniesieniu do przedstawionych informacji),

II) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnia-
nia, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,

III)  kryteria oceny oferty,

IV) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczegól-
nych kryteriów oceny oferty,

V) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,

VI) termin składania ofert,
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 VII)  termin realizacji umowy,

VIII) informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, 

IX) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej
umowy,

X) informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możli-
wość przewiduje,

b)  wybrać najkorzystniejszą spośród ofert  złożonych przez wykonawców spełniających
warunki udziału w postępowaniu  w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria
oceny. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie za-
mówienia, 

4) Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie za-
mówienia w ramach projektu.

5) Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyj-
ności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, a w przypadku
zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra wła-
ściwego do spraw rozwoju regionalnego – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej
trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonaw-
ców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie inter-
netowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej
przez właściwą instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie.

6) W przypadku gdy ze względu na specyfikę projektu podmiot rozpoczyna realizację projek-
tu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia
zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech poten-
cjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonaw-
ców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie inter-
netowej, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą
instytucję.

7) Umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić
w formie pisemnej.

8) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej:

a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,

b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem
daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,

c) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit. a,

d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile ta-
kie warunki były stawiane,
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e) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny i  sposobie przyznawania punktacji  poszczególnym wykonawcom za
spełnienie danego kryterium,

f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,

g) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,

h) następujące załączniki:
I) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w sposób wskazany w pkt 5 lub

6,
II) złożone oferty,
III) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty,

podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z
procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert (tj. po-
wiązań, o których mowa pkt 2 lit. b).

9) Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicz-
nione zapytanie ofertowe. W przypadku upublicznienia polegającego na wysłaniu zapyta-
nia  ofertowego  do  co  najmniej  trzech  potencjalnych  wykonawców,  informację  
o wyniku postępowania przesyła się do wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja o
wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy. Na
wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia wnioskodawcy
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowią-
cych tajemnicę przedsiębiorstwa.

10) Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszej sekcji następuje podpisanie
umowy z wykonawcą.  W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi  od podpisania
umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który
w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

11) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: 

a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym
lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą
one do zmiany charakteru umowy,

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od do-
tychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki zgodnie z wytycznymi,

c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonaw-
ca:
I) na podstawie postanowień umownych,
II) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub na-

bycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,  o ile  nowy wyko-
nawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podsta-
wy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

III) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców,
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12) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert prze-
widzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku należy w opublikowanym zgodnie
z pkt 5 lub 6 zapytaniu ofertowym uwzględnić informację o zmianie. Informacja ta powin-
na zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także
opis dokonanych zmian. Beneficjent przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny
do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowa-
dzonych zmian.

13) Szczegółowe treści procedur zostały ujęte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-
2020/12(02)/09/2016 z dnia 19 września 2016 r.)

§ 3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA

Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie procedury z wyłączeniem stosowania
przepisów ustawy p.z.p. ponosi kierownik jednostki, a także inne osoby w zakresie jakim powie-
rzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma ustawa - Prawo
zamówień  publicznych  oraz  akty  wykonawcze,  ustawa o  finansach publicznych  oraz  inne
przepisy wewnętrzne zamawiającego. Sprawy sporne między jednostkami dotyczące zamó-
wień rozstrzyga bezpośredni przełożony lub upoważniona przez niego osoba.

2. W pracach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamó-
wienia mogą brać udział osoby niebędące pracownikami Szkoły.

3. Udzielanie zamówień i dokonywanie na ich podstawie wydatków w sposób sprzeczny z posta-
nowieniami niniejszego Regulaminu może zostać potraktowane, jako naruszenie zasad oraz
trybu postępowania i stanowić tym samym naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pod-
legające stosownym karom przewidzianym w odrębnych przepisach. Wobec osób winnych
naruszeń, mogą zostać wyciągnięte przewidziane prawem sankcje służbowe i dyscyplinarne.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2016  r.

5. Traci moc Regulamin z dnia  24 kwietnia 2014 r.
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Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU

1. Zamawiający w dniu _____ na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku ustalił war-
tość szacunkową zamówienia, która wynosi:

netto _____ zł (bez podatku VAT) co odpowiada kwocie _____ euro (1 euro = 4,2249 zł).

brutto _____ zł (z podatkiem VAT) co odpowiada kwocie _____ euro (1 euro = 4,2249 zł).

3. Rozeznania rynku dokonano poprzez porównanie cen na podstawie:
a) ofert dostępnych bezpośrednio w sieci Internet,
b) odpowiedzi wykonawców na zapytania przesyłane drogą mailową lub faksową,
c) rozmów telefonicznych prowadzonych z wybranymi wykonawcami (załączyć do proto-

kołu notatkę służbową) (podkreśli właściwe).

4. Rozeznanie rynku przeprowadził/a _____

5. Załączniki do protokołu (załącznik nr 1a):

                                                                                ............................................................
(data, podpis pracownika merytorycznego)
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Załącznik nr 1a

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
(dot. zamówień których wartość nie przekracza kwoty 60.000 PLN netto)

1. Na podstawie porównania rynku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej _____

2. Uzasadnienie wyboru
_____

............................................................
(data, podpis pracownika merytorycznego)

                                                                                                      Zatwierdzam/nie zatwierdzam

                                                                                                ............................................................
                                                                                                                     (Data i podpis Kierownika zamawiającego)
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Załącznik nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego:

_____

2. Opis przedmiotu zamówienia:

_____

3. Opis wymagań:

_____

4. Wykaz dokumentów:

_____

5. Kryteria oceny ofert

_____

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,

_____

7. Termin i miejsce złożenia oferty

_____

                                                                                                    Zatwierdzam/nie zatwierdzam

                                                                                                             ........................................
                                                                                                                                   (pieczątka oferenta)

11



OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia _____ dotyczące zamówienia publicznego reali-
zowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicz-
nych pn.
_____

(wpisać nazwę nadaną zamówieniu)

niniejszym 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/k.p./ _____ % od R i S
narzut kosztów zysku/Z/ _____ % od R+k.p./R/,S+k.p./S/.

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warun-
ki.

3. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez _____ dni.

Załączniki:
1. _____
2. _____

............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)

12



Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Opis przedmiotu zamówienia:
_____

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu _____ na kwotę _____.
3. W dniu _____ 20_____ r. zamieszczono na stronie internetowej _____, informację o zamia-

rze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).
4. W dniu _____ 20_____ r. zaproszono niżej wymienionych wykonawców do złożenia oferty:

a) _____
b) _____
c) _____
Zapytanie to skierowano faksem/mailem/telefonicznie/drogą pocztową/właściwe podkreślić/

5. W terminie do dnia _____ 20_____ r. godz. _____ wpłynęły w formie _____ poniższe ofer-
ty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto

_____ _____ _____

_____ _____ _____ _____

6. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: _____
7. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

_____
8. Postępowanie prowadził/a _____

.....................................................................
(data, podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdzam/nie zatwierdzam

............................................................
(Data i podpis Kierownika zamawiającego)
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Załącznik nr 4

WNIOSEK O DOKONANIE  ZAKUPU NR…………………………….

Nazwa zakupu (towaru)
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Zgłaszający zapotrzebowanie ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
(data i podpis)

Uzasadnienie celowości zakupu

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Zleceniodawca zakupu ……………………………………………………….
(podpis kierownika jednostki)

Tryb zamówienia publicznego ……………………………………………………….

Wartość w złotych ………………………………………………………..
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