
Zarządzenie Nr 1/10
Wójta Gminy w Stopnicy

z dnia 20 stycznia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy
zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekra,cza wyYażonej w
złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Napodstawie arl. 44 ust. 1 i art. 4l ust.3 ustawy zdnia 30 czerwca 2OO5 r, o finansach
publicznych (Dz' U. nr 249, poz' 2104 z poźn. zm) ustalam następujące zasady udzielania
zamówien publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, których wartoŚć nie przekracza
wyrazonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, realizowane przęz gminę i jednostki
organizacyjne gminy :

$1
l.Do zamówień i konkursów, których wartość netto nie przel<racza vłyraŻonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 euro nie stosuje się przepisów ustawy z dnla 29 stycznia 2OO4
roku - Prawo zamówień publicznych .

2. Niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na części |ub zantżanie jego wartości w celu
uniknięcia obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp.

3.Udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane jest dopuszczalne
jedynie w granicach wydatków, które zostaŁy ujęte w uchwale budzetowej (Udzielający
zamówienia ma obowiązek ustalić ze skarbnikiem czy wydatek, jest ujęty w uchwale
budżetowej), oraz z zachowaniem następujących zasad:
1) celowości i oszczędności, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z
danych nakładów
2) terminowości realizacj i zadań publicznych,

3) wyboru naj korzystniejszej oferĘ.

$2
1. Ramowe procedury udzielania zamowienpublicznych reguluje się w następującym układzie:

1) zamowięnia o wartości do 2 000 zł,
Ż) zamowienia o wartości od 2 000 zł do 6.000 euro,
3) zamówienia o warlości przelłaczĄącej 6.000 do 14.000 euro.

$3
Do zamówień, których warlośó szacunkowa nie przekracza 2 000 zł , zasad określonych w
niniejszym regulaminie nie stosuje się. Dokumentem udzielenia zamówieniabędzie faktura lub
rachunek podpisany przez wystawiającego i przęz osobę uprawnionąze strony zamawiającego,
a na odwrocie opis uzasadniający celowośó udzielenia przedmiotowego zamowienta .

$4

Procedurę udzielenia zamówienia o wartości od 2 000 zł do 14.000
zaakceptowana przez Wójta Gminy lub kierownika jednostki organizacyjnej
przeprowadzonego ustalenia wartości zamówienia .

Wzor notatki stanowi załącznlk nr 1 do regulaminu.

€uro rozpoczyfia
gminy notatka z
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$5

1. D|a zamowień publicznych o wartoŚci ptzehaczającej 2000 zł do 6.000 euro
przeprowadza się telefonicznie lub pisemnie rozeznanie cęnowę' zaprasząąc do składania ofert
taką liczbę wykonawców, która zapewria konkurencję otaz wybór najkórzystniejszej oferty (
co najmniej 2 wykonawców).
Notatkę Z przęprowadzonego rozeznania sporządza pracownik mer1Ąotyczny. Wzór notatki
stanowi zaŁącznik nr 2 do regulaminu.
2. Przy zamówieniach na dostawy i usługi oraz roboty budowlane zawiera się umowę
(zlecenie, zamówienie, umowa) w formie pisemnej.
3. Do faktury wybranego wykonawcy, za realizację zamowtenl'a nalęŻy d,ołączyc notatkę z
Tozeznanla rynku oraz zamówienie lub umowę' jeżelibyŁy sporządzane.

$6

l. Dla zamowrcn publicznych o wartościprzekraczającej 6.000 do 14.000 euro przeprowadza
się pisemne rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert (załączając szczegółbwy opis
przedmiotu zamówienia np. dla robót budowlanych krótki opis techniczny,przedmiar robót i
ewentualne rysunki), taką liczbę wykonawców, która zapewnia konkurencj ę oraz wybór
najkorzystniejszej ofer1y ( co najmniej 2 wykonawców). Formularz zapytania cenowego(Wzot
zapyĄanta cenowego stanowi załącznIk nr 3) naleŻy przekazaÓ w formię pisemnej osobiście
(potwierdzając odbiór)' listownie lub zamieśció na stronie internetowej do pobrania.
2. Po otrzymaniu ofert wykonawców, pracownik .vqrznaczony do przeprowadzenia
postępowania zobowląZany jest do sporządzenia protokołu Z ptzeptowadzonego rozeznania
cenowego i przedłożenta do akceptacji Wójtowi Gminy lub kierownikowi jednostki
organtzacyjnej gminy.
Wzor protokołu starrowi zaŁącznlknr 4 do regulaminu.
3. Udzielenie zamowtenia mozliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej waznej
oferly.
4.Zamowienla udziela się wykonawcy, który złoŻył najkorzystntejsząofertę.
5. Zwrybranym wykonawcą zawiera się umowę w formie pisemnej.
6. Do faktury wystawionej przez wybranego wykonawcę za realizację zamówtenia, naleŻy
dołączyĆ protokół rozeznania rynku oraz umowę.
11. Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienie prowadzona jest przęz
pracownika Wznaczonego' który jest odpowiedzialny za jego realtzację i archiwizację.

Do zamówień , których wartość przektacza 2 000 zł , zasad określonych w niniejszym
regulaminie nie stosuje się , jeŻeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadcZone przez tylko ptzezjednego
wykonawcę,
2) ze względu na szczegolny charakter i rodzĄ dostaw, usług lub robót budowlanych
uzasadnione jest zlecenie realizacji zamówienia konkretnemu wykonawcy. Przesłanki wyboru
wykonawcy należy dołączyc do protokołu.

3) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego okreŚlonym w $ 6 nie
wpłynęła Żadnaoferla.

$7



$8

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (awarie, przyczyny losowe nie leżące po stronie
zamawnjącego' których nie mógł on przewtdzieć), dopuszcza się moŹliwość odstąpienia od
stosowania zasad określonych w niniej szym zaruądzęniu' W takim przypadku dokonuje się
zamówięnia po akceptacji stosownego wnioskuprzez Wójta Gminy lub kierownika jednostki
organrzacyjnej gminy.

$e

1.Dokumentację postępowań udzielanych na podstawie niniejszych zasad prowadzi i
prze chowuj e pracownik o dpowied zialny za r e altzację okre ślone go zadania.
Ż.KaŻde prowadzone postępowanie musi być wpisane ptzez pracownika prowadzącego do
rejestru zamówień publicznych ( wzor nr 5), ktoty znajdował się będzie w sekretariacie Urzędu
bądŹ jednostki organizacyjnej gminy.
3.Do umów Zaw|eranych w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego o waftości ponizej
14 000 euro stosuje się odpowiednie przepisy kodeksy cywilnego.

$10

Traci moc Zarządzente Nr 4108 Wójta Gminy w Stopnicy z dnia 11 lutego 2008 roku w
sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy zasad
udzielania zamówięn publicznych, których wartośó nie przekracza wyrazonej w złotych
równowaftości kwoty 14.000 euro . orazZarządzenie Nr 31 /08 Wójta Gminy w Stopnicy z
dnia 2I lipca 2008 roku w sprawie uzupełnienia Zaruądzenia Nr 4/08 wprowadzającego w
Urzędzte Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy zasady udzielania zamowrcn
publicznych, których wartośĆ nie przekraczaWraŻonej w złotychrównowartości kwoty 14'000
euro .

$ 11

Zaruądzente wchodzi w Życie z dniem podpisania'


