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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 5 

Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 

z dnia 8 kwietnia 2013 roku 

 

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych  

w Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 

 

w sprawie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość 

zmówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  

§ 1 

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 

 w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro netto, zwany dalej "Regulaminem", określa zakres, 

zasady oraz organizację udzielania przez Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie, zwaną dalej 

" Instytucja Zamawiającą ", zamówień publicznych z pominięciem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej " 

Prawo zamówień publicznych". 

§ 2 

Przepisy Regulaminu stosuje się do udzielonych przez Instytucje Zamawiającą zamówień publicznych na 

dostawy i usługi finansowane ze środków publicznych wyłączonych stosownie do art. 4 pkt. 8 Prawo 

zamówień publicznych spod rygorów tejże ustawy.  

§ 3 

Przepisów niniejszego Regulaminu nie stosuję się w odniesieniu do zamówień na dostawę gazu  

i energii, polis ubezpieczeniowych oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.  

§ 4 

Przepisów Regulaminu nie stosuje się, jeżeli- w drodze porozumienia z innymi jednostkami lub 

podmiotami realizującymi wspólnie zadania z Instytucją Zamawiającą albo podmiotami biorącymi udział  

w finansowaniu zadania- ustalono inne zasady organizacji procedury udzielania zamówień  publicznych. 

§ 5 

 W uzasadnionych przypadkach, których z zachowaniem najwyższej staranności nie można było 

przewidzieć, a zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia, Dyrektor Instytucji 

zamawiającej, zwany dalej " Dyrektorem", może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania przepisów 
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Regulaminu w zakresie procedury porównywania ofert i realizować zamówienie z jednym wybranym 

wykonawcą. Uzasadnienie wyboru wykonawcy oraz wskazanie przyczyn zaniechania procedur 

przewidzianych w Regulaminie należy zawrzeć w notatce służbowej.  

§ 6 

 Zamówienia publiczne dokonywane są na zasadach określonych w Regulaminie, a także na podstawie 

przepisów Prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych z dnia  

27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks Cywilny ( Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93).  

§ 7 

Wydatkowanie środków mające na celu nabycie w ramach zamówień publicznych dostaw 

 i usług powinno być dokonywane w sposób celowy i oszczędny przy zachowaniu zasady uzyskiwania 

najlepszych efektów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.  

§ 8 

Postępowanie należy przygotować i prowadzić w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej 

konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości.  

§ 9 

 Zamówienia publicznego udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie  

 obowiązującym Regulaminem. 

§ 10 

 Postępowanie jest jawne, chyba że Instytucja zamawiająca ograniczy dostęp do informacji związanych z 

postępowaniem, gdy przepisy ustaw szczególnych tak stanowią.  

 

Rozdział II 

Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 

§ 11 

Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na podstawie przepisów 

Regulaminu w zakresie merytorycznym i proceduralnym ponosi Dyrektor, a także inne osoby w zakresie 

powierzonym upoważnieniem Dyrektora, natomiast w zakresie finansowym Dyrektor i Główny Księgowy.  

 

Rozdział III 

Plan zamówień publicznych 

§ 12 

  1. Zamówienia publiczne udzielane są zgodnie z Planem zamówień publicznych Instytucji zamawiającej, 

obejmującym dany rok obrotowy. 
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2. Podstawą do sporządzenia planu zamówień publicznych Instytucji zamawiającej, który składa się 

 z Planu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych polskich 

równowartości kwoty 14 000 euro oraz Planu zamówień publicznych o wartości równej lub 

przekraczającej wyrażoną w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro, jest zatwierdzony  

i obowiązujący projekt planu finansowego Instytucji zamawiającej. 

3. Zmiany planu finansowego Instytucji zamawiającej uwzględnia się w Planie zamówień publicznych 

Instytucji zamawiającej.  

§ 13 

1. Plan zamówień publicznych opracowuje Dyrektor w uzgodnieniu z Głównym Księgowym i zatwierdza 

go najpóźniej do 31 grudnia. 

2. Plan zamówień publicznych podlega aktualizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 14 

 Realizacja zamówienia nieujętego w Planie zamówień publicznych możliwa jest wyłącznie  

w przypadkach, których w chwili sporządzania Planu zamówień publicznych  nie można było przewidzieć.  

§ 15 

Dostęp do planu zamówień publicznych mają: Dyrektor, Główny Księgowy oraz inne osoby upoważnione 

przez Dyrektora.  

Rozdział IV 

Opis przedmiotu zamówienia oraz ustalenie wartości zamówienia publicznego  

§ 16 

Opis przedmiotu zamówienia publicznego powinien zapewnić wybór najkorzystniejszej oferty. 

§ 17 

1. Opisując przedmiot zamówienia, należy kierować się przede wszystkim potrzebami Instytucji 

zamawiającej, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty. 

2. W opisie przedmiotu zamówienia publicznego należy zawrzeć minimalne warunki techniczne, 

jakościowe i funkcjonalne tak, aby opisane wymogi mogło spełnić kilka podmiotów zajmujących się daną 

branżą na rynku. 

3. Przedmiotu zamówienia publicznego nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma  

możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy " lub równoważny".  

§ 18 

 Przy ustaleniu wartości zamówienia publicznego niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia publicznego 

na części lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów Prawo zamówień 

publicznych.  
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§ 19 

Wartość zamówienia publicznego w stosunku do przepisów niniejszego Regulaminu określa się   

w złotych polskich. Kwotę 14 000 euro oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w Prawie zamówień 

publicznych, tj. dzieląc wartość netto zamówienia publicznego w złotych przez kurs euro określony  

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych. 

§ 20 

 Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia publicznego nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na 

dokonanie ustalenia jego wartości, przed wszczęciem postępowania dokonuje się zmiany jego wartości.  

§ 21 

 Podstawą obliczenia wartości zamówienia publicznego jest wartość rynkowa rzeczy, praw lub świadczeń 

objętych zamówieniem publicznym.  

§ 22 

 Podstawą obliczenia wartości zamówienia publicznego na usługi i dostawy powtarzające się okresowo 

jest łączna wartość zamówień publicznych na tożsame usługi lub dostawy, udzielonych w ciągu 

poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych oraz 

zmian wskaźnika cen towarów i usług. 

§ 23 

 W przypadku, gdy ustalenie wartości zamówienia publicznego z należytą starannością na podstawie 

przepisów Regulaminu nie jest możliwe, stosuje się odpowiednio przepisy Prawa zamówień publicznych. 

 

Rozdział  V 

Procedura udzielenia zamówienia publicznego 

§ 24 

 Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro regulowane są w układzie: 

1. zamówienia publiczne poniżej 3.500,00 zł netto przepisy niniejszego Regulaminu nie obowiązują. 

2. zamówienia publiczne od 3.500 zł  do 10 000zł  

3. zamówienia publiczne powyżej 10 000 zł do 20 000 zł 

4. zamówienia publiczne powyżej 20 000 zł  do 14 000 euro  

§ 25 

Zamówienia publiczne  od 3.500 zł  do 10 000zł 

1. Przeprowadzenie sondażu telefonicznego lub na podstawie innych powszechnie dostępnych środków 

komunikacji albo dostępnych materiałów reklamowych z co najmniej dwoma potencjalnymi 

wykonawcami. 

2. Notatka służbowa w formie opisu na fakturze zawierająca co najmniej: 
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- w jakiej formie zrobiono rozeznanie rynku, 

- z iloma potencjalnymi wykonawcami się kontaktowano lub korzystano z ich materiałów reklamowych 

- nazwa wykonawcy, którego wybrano, cena oraz krótkie uzasadnienie wyboru oferty. 

§ 26 

 Zamówienia publiczne  powyżej  10 000 zł  do 20 000zł 

1. Przeprowadzenie sondażu telefonicznego lub na podstawie innych powszechnie dostępnych środków 

komunikacji albo dostępnych materiałów reklamowych z co najmniej trzema potencjalnymi wykonawcami.  

2. Notatka służbowa sporządzona jako osobny dokument. 

3. Wzór notatki służbowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 27 

 Zamówienia publiczne  powyżej  20 000 zł  do 14 000 euro 

1. Wszczęcie procedury  następuje na podstawie zapytania ofertowego, które stanowi załącznik nr 2 

niniejszego Regulaminu i  może być skierowane: pisemnie, pocztą elektroniczną, faksem. 

2. Zapytanie ofertowe należy skierować do takiej liczby Wykonawców, aby zapewnić konkurencję 

minimum do trzech. 

3. Zawarty w zapytaniu ofertowym termin na złożenie oferty powinien uwzględniać czas niezbędny na jej 

przygotowanie. 

4. Oferta może być złożona w formach przewidzianych w pkt. 1. 

5. Po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, pod warunkiem otrzymania co najmniej jednej 

ważnej oferty, Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik dokonuje wyboru najkorzystniejszej 

oferty spośród złożonych przy zastosowaniu przyjętych w postępowaniu kryteriów.  

6. W przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty lub wpłynięcia ofert nie spełniających wymogów zawartych  

w zapytaniu ofertowym postępowanie unieważnia się. 

7. W przypadku stwierdzenia braków jakichkolwiek danych lub dokumentów, których żądaliśmy 

 w wysyłanym zapytaniu ofertowym wzywamy wykonawcę do ich uzupełnienia.  

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia się wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje 

oferty w danym postępowaniu . 

9. Wybór wykonawcy podlega udokumentowaniu Protokołem zamówienia publicznego, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu. 

10. Zatwierdzony przez Dyrektora i Głównego Księgowego protokół zamówienia publicznego jest 

podstawą zawarcia z wykonawcą umowy, która musi być kontrasygnowana przez Głównego Księgowego 

. 

§ 28 W przypadku udzielenia zamówienia publicznego, gdzie jednorazowa wartość zamówienia 

przekroczy kwotę 3500 zł netto Instytucja zamawiająca zobowiązana jest podpisać umowę 

cywilnoprawną z wykonawcą przy kontrasygnacie Głównego Księgowego. 
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Rozdział  VI 

Dokumentacja postępowania  

§ 29 

1.Dyrektor Instytucji Zamawiającej jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru zamówień publicznych 

udzielanych na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu. 

2. Rejestr ten powinien zawierać co najmniej znak sprawy/ krótki opis zamówienia/ tryb zastosowanej 

procedury/ data wszczęcia i zakończenia postępowania.  

§ 30 

 1. Dyrektor Instytucji zamawiającej jest odpowiedzialny za archiwizowanie i przechowywanie  w sposób 

zapewniający nienaruszalność dokumentacji postępowania.  

2. Obowiązek, o którym mowa w pkt.1 obejmuje wszelkie dokumenty związane z przygotowaniem  

i prowadzeniem postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) złożonych ofert, 

b) wydruków ofert/ cenników z portali internetowych, 

c) notatek służbowych, 

d) korespondencji sporządzonej w toku postępowania, 

e) protokołów, 

f) umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego. 

§ 31 

Zawarte  w sprawie zamówienia publicznego umowy należy sporządzać w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach, 1 egzemplarz dla wykonawcy, 2 egzemplarze dla Instytucji zamawiającej, z czego  

1 egzemplarz przekazywany jest do działu księgowości.   

 

Rozdział VII 

Zamówienia współfinansowane ze środków unii europejskiej  

§ 32 

 W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej Dyrektor Instytucji zamawiającej lub inne osoby odpowiedzialne za realizację projektu 

obowiązane są niezwłocznie do udostępnienia harmonogramu (kosztorysu) rzeczowo-finansowego  

w celu uzgodnienia stosownych procedur i terminów udzielania zamówień. 

§ 33 

  Wszelkie wydatki z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej są traktowane odrębnie 

i jeżeli w okresie trwania projektu wartość zamówienia danego rodzaju  przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość 14 000 euro netto, to stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, natomiast 
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w przypadku wydatków, których wartość zamówienia danego rodzaju nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości  14 000 euro netto, stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu oraz wytyczne 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz wytyczne Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego w zakresie wydatkowania środków Unii Europejskiej.  

 

Rozdział VIII 

Przepisy końcowe 

§ 34 

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawuje Dyrektor Instytucji zamawiającej. 

§ 35 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, akty wykonawcze do tejże ustawy, Kodeks Cywilny oraz inne przepisy 

obowiązującego prawa. 

§ 36 

 Zmiany do Regulaminu mogą być wprowadzane w trybie właściwym dla jego przyjęcia.  

§ 37 

 Spory interpretacyjne w zakresie treści Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Instytucji zamawiającej. 

§ 38 

  Regulamin podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Instytucji zamawiającej. 

§ 39 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08 kwietnia 2013 r.  

 

 

 

        Dyrektor Gimnazjum 

        /-/ Krystyna Pietrzak 
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         Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

         Józefina, dnia ..................... 

........................................ 

        pieczęć zamawiającego  

 

 

 

NOTATKA SŁUŻBOWA  

 

 

W dniu ....................... przeprowadzono rozeznanie rynku na:  

Przedmiot zamówienia:  

 

 

Kontaktowano się z następującymi Wykonawcami: 

 

Data Forma 

kontaktu 

Wykonawca Cena 

netto/ brutto 

Uwagi 

     

     

     

     

     

 

Najkorzystniejsza oferta: 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

 

 

 

         ............................................. 

                podpis osoby sporządzającej 

............................................. 

zatwierdzam Dyrektor i Główny Księgowy 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

......................................................     ........................................... 

            pieczęć Instytucji zamawiającej        miejscowość i data  

 

 

Znak sprawy............................. 

 

 

        ................................................. 

        .................................................. 

        ................................................... 

        nazwa i adres wykonawcy 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

( Nazwa Instytucji zamawiającej) z siedzibą w .......................................zaprasza na złożenie ofert  na : 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: ............................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ ............ 

2. Termin realizacji zamówienia....................................................................................... ......... 

3. Ofertę należy sporządzić w pisemnej z uwzględnieniem następujących danych : 

a) nazwa wykonawcy 

b) adres wykonawcy  

c) NIP wykonawcy 

d) REGON wykonawcy 

e) oferowana cena w złotych z rozbiciem na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto: 

f) Termin realizacji zamówienia  

g) Warunki płatności  

4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń  oraz 

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania i posiada niezbędną wiedze i doświadczenie do wykonania zamówienia.  

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia ..................w formie: 

a) pisemnej ( osobiście lub listownie) na adres............................................................................ 

b) faksem na numer............................................................................................................ ........... 

c) w wersji elektronicznej na e-mail:............................................................................................. 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:...................................................................  

 

       .................................................................................. 
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         podpis osoby upoważnionej 

           

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia .............................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu..........................na kwotę ................................, co stanowi równowartość 

....................euro/ 1 euro = .........złotych. 

3. W dniu..................zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym: 

a)............................................................................................................................ ....................... 

b)...................................................................................................................................................  

c)............................................................................................................................ ....................... 

Zapytanie skierowano faksem/ mailem/ telefonicznie/ drogą pocztową  

4. W terminie do dnia ..............................uzyskano poniższe oferty: 

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena netto VAT Cena brutto Uwagi 

      

      

      

      

 

 

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie................................. 

..................................................................................................................................................... 

 

6. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:..................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

7.  Postępowanie prowadził........................................................................................................  

8. Umowę z wybranym wykonawcą zawarto w dniu ....................na okres............................... 

 

       .......................................................... 

                          podpis osoby sporządzającej    

     

Zatwierdzam/ nie zatwierdzam      Zatwierdzam/ nie zatwierdzam  

   

 
...............................................................     ......................................................................... 

           podpis Dyrektora       podpis Głównego Księgowego 


