Zarządzenie Nr 443/2015
Prezydenta Miasta Leszna
z 08 września 2015 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych przez zakłady budżetowe
Miasta Leszna
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 33 ust. 5 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt.
3 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. 2013r. poz. 907 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się tryb postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez wykazane w regulaminie
organizacyjnym Urzędu Miasta Leszna zakłady budżetowe, zwane dalej zakładami budżetowymi:
1) udzielanie zamówień publicznych na dostawy, wykonywanie usług i robót
budowlanych
jest dopuszczalne jedynie w granicach wydatków, które zostały ujęte w
uchwale budżetowej
oraz z zachowaniem następujących zasad:
a. celowości i oszczędności, z zapewnieniem najlepszych efektów z danych nakładów
przewidzianych w przepisach ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
b. terminowości realizacji zadań publicznych,
c. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przez zakład budżetowy
udzielający zamówienia we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
Leszna,
3) zasady i tryb udzielania zamówień określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz niniejsze Zarządzenie wraz załącznikami,
4) Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Leszna weryfikuje przygotowaną przez zakład
budżetowy dokumentację postępowania (dokumentację przetargową, dokumentację zamówienia
publicznego) pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych. Biuro Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Leszna uprawnione jest do wnoszenia uwag i korygowania opisu przedmiotu
zamówienia. Zalecenia wydane przez Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Leszna w
kwestiach zamówień publicznych ma charakter wiążący. Spory wynikłe na tle zamówień
publicznych rozstrzyga Prezydent Miasta Leszna.
5) kierownik danego zakładu budżetowego sporządza regulamin określający tryb pracy komisji
przetargowej i regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000,00
EURO zgodnie z :

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 907 ze
zm.) ,
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594),
- wzorem regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000,00 EURO,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
6) kierownik danego zakładu budżetowego przy wydatkowaniu środków finansowych określonych
w art. 4 pkt. 8 ustawy winien stosować zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień
publicznych, tj:
a. uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
b. zakazu dzielenia zamówienia i zaniżania jego wartości szacunkowej w celu ominięcia
obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) kierownik danego zakładu budżetowego sporządzi regulamin udzielania zamówień publicznych
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na podstawie wzoru regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości poniżej 30 000,00 EURO, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Zarządzenia,
8) kierownicy zakładów budżetowych zobowiązani są do prowadzenia rejestru zamówień
publicznych umożliwiającego sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 98 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
9) dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z obowiązującym prawem,
zarządzeniami i regulaminami oraz w sposób efektywny, oszczędny i terminowy Prezydent
Miasta Leszna może podjąć kontrolę zarządczą w danym zakładzie budżetowym.
§ 2.
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta oraz Skarbnikowi
Miasta zgodnie z powierzonym im nadzorem nad zakładami budżetowymi.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom zakładów budżetowych Miasta Leszna.
§ 4.
Tracą moc wszelkie dotychczasowe przepisy dotyczące spraw uregulowanych w niniejszym
zarządzeniu.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań rozpoczętych
po tym dniu, z tym ustaleniem, że decyduje data powołania komisji przetargowej.

Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 443/2015
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 8 września 2015 roku
w sprawie udzielania zamówień publicznych
przez zakłady budżetowe Miasta Leszna –
wzór Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
POWYŻEJ 30 000 EURO

Rozdział I
Podstawy prawne
§1
Regulamin opracowano na podstawie wypracowanych i sprawdzonych przez praktykę
rozwiązań w zakresie organizacji prac związanych z zamówieniami publicznymi, a w
szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity D. U. z 2013r, poz. 330
ze zm.),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze
zm.),
3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 907 ze
zm.),
4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),
5. Innych aktów prawnych, na które powołuje się regulamin w zakresie omawianych
zagadnień.
Rozdział II
Część ogólna
§2
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
- Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Leszna,
– Zamawiającym – należy przez to rozumieć dany zakład budżetowy,
– Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć kierownika danego zakładu
budżetowego lub pisemnie upoważnioną osobę
– Głównym księgowym – oznacza to osoby upoważnionej pod względem zabezpieczenia
środków finansowych danego zakładu budżetowego,
– Komórce merytorycznej – należy przez to rozumieć wyodrębnioną komórkę
organizacyjną, w zakresie działania której mieści się realizacja konkretnego zamówienia
publicznego w ramach danego zakładu budżetowego,
- Ustawie Pzp – oznacza to Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),

- Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Udzielania Zamówień
Publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000
euro,
- Dokumentacja przetargowa - dokumentacja właściwa dla przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia.
2. Regulamin określa zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000,00 euro.
Rozdział III
Ustalenia szczegółowe
§3
1. Udzielanie zamówień publicznych na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych
jest dopuszczalne jedynie w granicach wydatków, które zostały ujęte w uchwale
budżetowej oraz z zachowaniem następujących zasad:
a) celowości i oszczędności, z zapewnieniem najlepszych efektów z danych nakładów
przewidzianych w przepisach ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach
publicznych,
b) terminowości realizacji zadań publicznych,
c) wyboru najkorzystniejszej oferty, z zachowaniem przepisów ustawy.
2. Szacowania wartości zaplanowanych dostaw, usług lub robót budowlanych dokonuje się
zgodnie z zapisami ustawy w oparciu o uchwałę budżetową.
§4
1. Postępowanie przygotowuje Kierownik Zamawiającego lub pisemnie upoważniona przez
niego osoba we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Leszna.
2. Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Leszna dokonuje weryfikacji przygotowanej
przez zakład budżetowy dokumentacji przetargowej, w szczególności wniosku o
wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) z załącznikami, pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych i niniejszego regulaminu oraz wnosi uwagi i korekty do opisu
przedmiotu zamówienia.
3. Zalecenia wydane przez Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Leszna w kwestiach
zamówień publicznych mają charakter wiążący dla danego zakładu budżetowego.
4. Spory wynikłe na tle zamówień publicznych rozstrzyga Prezydent Miasta Leszna.
5. Kierownik Zamawiającego może pisemnie powierzyć wykonywanie zastrzeżonych dla
niego czynności innym pracownikom Zamawiającego. Wzór upoważnienia stanowi
załącznik Nr 5 do Regulaminu.
6. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają
pracownicy Zamawiającego w zakresie, w jakim powierzono im czynności w
postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.
7. Zamówienia publicznego udziela Kierownik Zamawiającego.
8. Kierownik Zamawiającego może udzielić pełnomocnictwa do udzielenia zamówienia
publicznego na zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).
§5

1. Przed wszczęciem postępowania należy każdorazowo oszacować wartość zamówienia, w
szczególności w celu ustalenia, czy istnieje obowiązek stosowania Ustawy Pzp.
2. Do ustalenia wartości zamówienia stosuje się przepisy art. 32–35 Ustawy Pzp. Wzór
formularza dokumentującego czynność ustalenia wartości zamówienia stanowi załącznik
Nr 1 do Regulaminu.
3. Ustalenie wartości zamówienia należy do zadań komórki merytorycznej danego zakładu
budżetowego wnioskującej o przeprowadzenie realizację danego zamówienia publicznego.
§6
1. Warunkiem rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wniosek
kierownika komórki merytorycznej skierowany do Kierownika Zamawiającego.
Wymieniony wniosek przed zatwierdzeniem przez Kierownika Zamawiającego podlega
kontrasygnacie osoby upoważnionej pod względem zabezpieczenia środków finansowych
danego zakładu budżetowego. Zatwierdzenie wniosku przez Kierownika Zamawiającego
rozpoczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Wzór wniosku stanowi
załącznik Nr 2 do Regulaminu.
2. W/w wnioski sporządzane są na podstawie rocznego budżetu danego zakładu
budżetowego. Wnioski mogą dotyczyć również zamówień publicznych realizowanych w
okresie dłuższym niż jeden rok, pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na ich
kontynuację w latach następnych.
3. Jeżeli wniosek dotyczy zamówienia inwestycyjnego lub remontowego, którego realizacja
nastąpi etapami, powinien on obejmować zakres robót i koszty niezbędne do wykonania
całego zadania oraz harmonogram rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji.
4. Do wniosku o rozpoczęcie postępowania należy załączyć:
- Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej (minimalny skład komisji
wynosi trzy osoby),
- Regulamin pracy komisji przetargowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do
Regulaminu,
5. Komisję powołuje Kierownik Zamawiającego odpowiednim zarządzeniem, którego wzór
stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu.
6. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i
przeprowadzenia określonych postępowań.
7. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego
powoływanym do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. Kierownik Zamawiającego może także
powierzyć komisji przetargowej dokonanie innych czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o
udzielenie zamówienia.
§7
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w Ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Ogół
dokumentacji przetargowej dotyczącej danego postępowania winien stanowić spójną
całość.
2. Dany zakład budżetowy realizujący zamówienia publiczne obowiązany jest prowadzić
rejestr zamówień publicznych. Rejestr zamówień publicznych winien zawierać
w szczególności informacje takie jak:
1) Numer kolejnego postępowania.
2) Przedmiot zamówienia.
1.

3) Rodzaj zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana).
4) Szacunkowa wartość zamówienia.
5) Zastosowany tryb.
6) Ilość ofert.
7) Ceny ofert.
8) Cena wybranej oferty, okres gwarancji, termin realizacji itp.
9) Nazwa i adres wybranego Wykonawcy.
10) Wykonawcy wykluczeni, odrzucone oferty (ilość).
11) Odwołania (ilość).
12) Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania.
3. Kierownik Zamawiającego wyznacza pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie
rejestru w danym zakładzie budżetowym.
§8
1. Z zachowaniem zasad określonych w Ustawie Pzp ogłoszenia w sprawie zamówień
publicznych, winny być również umieszczone:
- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń
danego zakładu budżetowego),
- na stronie internetowej Zamawiającego oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna
(BIP).
2. Do pozostałych postępowań oprócz w/w zasad zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Ustawy Pzp.
3. W dokumentacji przetargowej należy zachować potwierdzenia publikacji wszystkich
wymaganych ustawą oraz Regulaminem ogłoszeń.
§9
Propozycję rozstrzygnięcia postępowania komisja przetargowa przedstawia w protokole
posiedzenia Komisji Kierownikowi Zamawiającego, który zatwierdza ostateczne wyniki
postępowania i wyraża zgodę na udzielenie zamówienia.
§ 10
W przypadku powierzania wykonywania uprawnień Zamawiającego innej specjalistycznej
jednostce, umowa powierzenia winna zapewnić decydujący głos zlecającemu wykonanie
zadania we wszystkich istotnych czynnościach, związanych z realizacją inwestycji, a w
szczególności w:
1) zatwierdzeniu istotnych warunków zamówienia,
2) wyborze oferty,
3) zatwierdzeniu projektu umowy o realizację inwestycji,
4) odbiorze wykonywanego zamówienia.
§ 11
1. Umowy w sprawie zamówień publicznych podobnie jak ich wzory podlegają
zaopiniowaniu przez radcę prawnego Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
Leszna.
2. Umowy przed podpisem Kierownika Zamawiającego podlegają kontrasygnacie osoby
upoważnionej pod względem zabezpieczenia środków finansowych danego zakładu
budżetowego.

3. Umowy na wykonanie zamówienia publicznego powinny zapewniać przestrzeganie
jednolitych zasad dotyczących warunki płatności, a w szczególności:
a) wystawienie faktury, rachunku przez wykonawcę nie może nastąpić wcześniej niż po
dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku
częściowego odbioru przedmiotu zamówienia dopuszcza się fakturowanie częściowe;
b) umowa powinna w pełni zabezpieczać interesy Zamawiającego, zwłaszcza w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez zastrzeżenie prawa do kar
umownych i zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z
ustawą Pzp.
4. Pracownicy w odpowiednich Komórkach merytorycznych nadzorują realizację umów oraz
dokonują ostatecznego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Na zamówieniach, umowach lub zleceniach oraz na fakturach i rachunkach należy
zamieszczać adnotacje o sposobie wyboru wykonawcy zamówienia.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 12
1. Pracownicy Zamawiającego z tytułu powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z
treścią Regulaminu i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień.
2. Pracownicy
Zamawiającego,
którym
powierzono
czynności
przewidziane
w przepisach o zamówieniach publicznych ponoszą odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny
finansów
publicznych
stosownie
do
postanowień
ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17.12.2004 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.). Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie
zamówień publicznych stanowią w szczególności czyny polegające na:
a) opisaniu przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję;
b) ustaleniu wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na
obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie
przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości;
c) opisaniu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia
lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia;
d) określeniu kryteriów oceny ofert w sposób naruszający przepisy Ustawy Pzp;
e) nieprzekazaniu do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu,
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
f) niezawiadomieniu w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybach tego wymagających;
g) udzieleniu zamówienia publicznego:
- wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach
publicznych;
- z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek
stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.

h) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej
albo na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówienia publicznych;
i) niezłożeniu przez członka komisji przetargowej lub inną osobę wykonującą czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego
oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego
postępowania.

§ 13
1. Dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowi Prezydent Miasta Leszna może podjąć kontrolę zarządczą w danym
zakładzie budżetowym.
2. Kontrola zarządcza jest sprawowana przez Prezydenta, a realizowana za pośrednictwem
kierowników danych zakładów budżetowych.
3. Na kontrolę zarządczą sprawowaną przez Prezydenta składają się również wyniki:
a) kontroli instytucjonalnej realizowanej przez podmioty zewnętrzne, a w szczególności
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli
Skarbowej oraz inne organy i instytucje prowadzące działalność w zakresie kontroli i
nadzoru,
b) audytu wewnętrznego,
c) kontroli finansowej sprawowanej przez Skarbnika Miasta Leszna oraz osoby
upoważnionej pod względem zabezpieczenia środków finansowych danego zakładu
budżetowego,
d) kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w
zakładach budżetowych oraz pracowników wyznaczonych do realizacji powierzonych
zadań,
e) kontroli wewnętrznej i zewnętrznej sprawowanej przez zakłady budżetowe Miasta
Leszna zgodnie z zadaniami powierzonymi w regulaminach oraz inne upoważnione do
tego osoby.
4. Kierownik danego zakładu budżetowego ponosi odpowiedzialność za nadzorowanie i
kontrolowanie procesów zachodzących w kierowanym przez niego zakładzie w sposób
dający Prezydentowi rozsądne zapewnienie, że:
a) działania podległego mu zakładu pozostaje w zgodzie z przepisami prawa i procedurami
przyjętymi w zakładzie oraz ze standardami w zakresie samooceny,
b) zadania są realizowane efektywnie i skutecznie, zamierzenia i programy, a także cele i
plany zakładów są osiągane,
c) dane i informacje publikowane i udostępniane wewnętrznie, czy na zewnątrz są
rzetelne, wiarygodne i aktualne,
d) ryzyka związane z realizacją zadań są na bieżąco identyfikowane i monitorowanie
celem ciągłej poprawy procesów.
§ 14
1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje Kierownik
Zamawiającego.
2. Kierownik Zamawiającego rozstrzyga wątpliwości w interpretacji zapisów niniejszego
regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Prawa Zamówień Publicznych, aktów wykonawczych do Prawa Zamówień Publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 30 000 euro
.......................................... , dnia ................................... r.

- WZÓR Udokumentowanie szacowania wartości zamówienia dla zamówienia publicznego o
wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro
Wartość zamówienia wynosi ......................... PLN.
Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu ........................................... na podstawie:
a) kosztorysu inwestorskiego (dotyczy wykonania robót budowlanych);*
b) łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12
miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych
zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem;*
c) łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju, których Zamawiający zamierza udzielić
w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie;*
d) analizy cen rynkowych według miejsca realizacji zamówienia lub siedziby Zamawiającego
(oferty pisemne, internetowe, zapytania telefoniczne, zapytania mailowe itp.);*
e) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego
lub innych zamawiających (działających na terenie działalności Zamawiającego
dokonującego szacunku), a obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia;*
f)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. ...........................................
(Podpis osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia)

……………………………………………………
(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)

* właściwe podkreślić

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 30 000 euro
................................... , dnia ............................ r.
- WZÓR Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

Zwracam się z prośbą o wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
1. Przedmiotem zamówienia jest .....................................................................................................................
2.Merytoryczne uzasadnienie konieczności dokonania zakupu:
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. Wartość zamówienia (netto): ...................................................................................................
4. Przewidywana wartość brutto przedmiotu zamówienia: …………………………………….
5. Środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia (dział, rozdz. §, plan ) ......................
6. Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania ...................................................................
7. Proponowany skład Komisji: (min. 3 osoby)
1. ....................................................................... – Przewodniczący Komisji;
2. ....................................................................... – członek komisji;
3. ....................................................................... – członek komisji, sekretarz.
Załączniki:
- Zarządzenie w sprawie powołania Komisji;
- Regulamin pracy Komisji.

………….………………………………..
(Kierownik komórki merytorycznej)

.............................................................
(Osoba odpowiedzialna za środki
finansowe)

……………………………………….. .....
(Kierownik Zamawiającego lub
osoba
upoważniona)

Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr (kolejne postępowanie realizowane w danej komórce
merytorycznej) z dnia ...................................
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażoną w
złotych równowartość kwoty 30 000 euro na: „Nazwa zadania (dostawa,
usługa, robota budowlana)”.

§1
Powołuje się Komisję do przeprowadzenia postępowania w składzie (min 3 osoby):
1.............................................. - Przewodniczący komisji
2.............................................. - członek komisji
3.............................................. - członek komisji, sekretarz
§2
Nadaję Komisji regulamin pracy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

............................................
zarządzam

Załącznik Nr 4
do Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 30 000 euro

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Nazwa zadania (dostawa, usługa, robota budowlana)”
1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do prac Komisji Przetargowej
powołanej do przygotowania i przeprowadzenia w/w postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
2. Posługiwanie się niniejszym Regulaminem nie zwalnia członków Komisji z
odpowiedzialności za przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami prawa.
3. Członkowie Komisji wykonują powierzone im czynności w dobrej wierze, z
zachowaniem najwyższej staranności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, swoją
wiedzą i doświadczeniem.
4. Członek Komisji ma prawo i obowiązek uczestnictwa we wszystkich pracach Komisji
oraz prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z pracą Komisji.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o
zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
6. W przypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności,
o których mowa powyżej, niezłożenia przez niego oświadczenia albo złożenia
oświadczenia niezgodnego z prawdą, Przewodniczący Komisji niezwłocznie wyłącza
członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Informację o wyłączeniu członka Komisji Przewodniczący przekazuje
kierownikowi danego zakładu budżetowego, który w miejsce wyłączonego członka
może powołać nowego członka Komisji.
7. Do podjęcia skutecznych decyzji przez Komisję konieczna jest obecność większości
członków w tym Przewodniczącego.
8. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Jeżeli w trakcie głosowania
zapadnie równa liczba głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Z każdego
posiedzenia Komisja sporządza protokół.
9. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Komisja w
szczególności przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez kierownika danego
zakładu budżetowego
a) specyfikację istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w
postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę;
b) zaproszenia do negocjacji ze wskazaniem podmiotu (podmiotów), z którymi
mają być prowadzone negocjacje;

c) ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
d) inne dokumenty, w szczególności wnioski kierownika danego zakładu
budżetowego do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą.
10. Komisja przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
szczególności:
a) udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) przeprowadza negocjacje z wykonawcami;
c) dokonuje czynności otwarcia ofert;
d) dokonuje oceny spełniania warunków stawianych wykonawcom;
e) wnioskuje do kierownika danego zakładu budżetowego o wykluczenie
wykonawców w przypadkach określonych ustawą;
f) wnioskuje do kierownika danego zakładu budżetowego o odrzucenie ofert w
przypadkach przewidzianych ustawą;
g) dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu;
h) przygotowuje propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o
unieważnienie postępowania;
i) przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje odpowiedzi na
protest.
11. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. Do jego obowiązków należy w
szczególności:
a) odebranie oświadczeń, o których mowa w pkt 6 niniejszego Regulaminu;
b) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji;
c) podział między członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym;
d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
e) informowanie kierownika danego zakładu budżetowego o problemach
związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie Zamówienia
publicznego;
f) nadzór nad terminowym i prawidłowym dokonywaniem czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
g) ogłoszenie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia – bezpośrednio przed otwarciem ofert;
h) publiczne otwarcie ofert;
i) wykonywanie innych czynności, które nie zostały na mocy przepisów prawa lub
niniejszego Regulaminu zastrzeżone do kompetencji Komisji lub kierownika
danego zakładu budżetowego.
12. Do obowiązków Sekretarza Komisji należy w szczególności:
a) prowadzenie dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego;
b) organizowanie, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji, posiedzeń
Komisji;
c) wydawanie lub wysyłanie zainteresowanym wykonawcom specyfikacji
istotnych warunków zamówienia;
d) prowadzenie rejestru wykonawców, którzy pobrali specyfikacje istotnych
warunków zamówienia;

e) przyjmowanie zapytań wykonawców odnośnie treści SIWZ lub innych
dokumentów i niezwłoczne przekazanie informacji o ich wpłynięciu
Przewodniczącemu Komisji;
f) przyjęcie i rejestracja ofert;
g) przekazanie wyjaśnień lub informacji o zmianach w SIWZ wszystkim
wykonawcom, którzy pobrali lub otrzymali SIWZ;
h) sporządzenie protokołu zebrania wykonawców, jeżeli zostało ono zwołane;
i) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
j) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego.
13. Komisja dokonuje poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek
rachunkowych w obliczeniu ceny w treści złożonych ofert, zawiadamiając o tym
wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.
14. Komisja może zwrócić się do uczestników postępowania z żądaniem złożenia
wyjaśnień odnośnie treści złożonych ofert. Jeżeli nieuzupełnienie dokumentów
skutkowałoby unieważnieniem postępowania Komisja wzywa wykonawców, którzy w
wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym
terminie.
15. Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria oceny ofert
określone w specyfikacji istotnych warunków postępowania. Podpisany protokół
posiedzenia Komisji zawierający propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja
przedłoży kierownikowi danego zakładu budżetowego.
16. Komisja przedłoży do zatwierdzenia kierownikowi danego zakładu budżetowego
protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
17. Po zatwierdzeniu protokołu Komisja zawiadamia niezwłocznie wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postępowania.
18. Komisja zakończy swoje prace z dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub unieważnienia postępowania.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy prawa regulujące udzielanie
zamówień publicznych.

..............................................
Kierownik Zamawiającego

Załącznik Nr 5
do Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 30 000 euro
Leszno, dnia ……roku

UPOWAŻNIENIE
______________________________
Niniejszym upoważnieniem powierzam Pani/Panu …………………..wykonywanie
niżej wymienionych zastrzeżonych dla mnie czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro pn.:

„…………………………………..”
Niniejsze upoważnienie obejmuje:
a) podpisanie zaproszeń do złożenia ofert;
b) zatwierdzanie pisemnych wyjaśnień udzielanych wykonawcom w związku z pytaniami
dotyczącymi niniejszego postępowania;
c) zatwierdzenie dokonanych w złożonych ofertach poprawek w przypadku wystąpienia
oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny;
d) zatwierdzenie wniosku do wykonawców o złożenie ofert dodatkowych w przypadku
złożenia ofert o takiej samej cenie;
e) podpisanie pozostałych zawiadomień związanych z niniejszym postępowaniem.
Upoważnienie wygasa po wykonaniu wszystkich czynności związanych z w/w postępowaniem.

..............................................................
Kierownik Zamawiającego

przyjmuję:

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 443/2015
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 8 września 2015 roku
w sprawie udzielania zamówień publicznych przez zakłady budżetowe Miasta Leszna –
wzór Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PONIŻEJ 30 000 EURO
§ 1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Leszna,
2) Zamawiającym – należy przez to rozumieć dany zakład budżetowy,
3) Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć kierownika danego zakładu
budżetowego lub pisemnie upoważnioną osobę.
4) Komórce merytorycznej – należy przez to rozumieć wyodrębnioną komórkę organizacyjną,
w zakresie działania której(ego) mieści się realizacja konkretnego zamówienia publicznego
w ramach danego zakładu budżetowego.
5) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Udzielania Zamówień
Publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro,
6) Ustawie Pzp – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),
7) Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego,
8) Zamówieniu publicznym – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między
zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
9) Dokumentacja zamówienia publicznego - dokumentacja właściwa dla przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
§2
1. Regulamin zawiera zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp. Zasad wynikających z niniejszego Regulaminu nie stosuje się
do postępowań o wartości poniżej równowartości kwoty 4 000 euro (wg aktualnego
przelicznika ustalonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych).
2. Zamówienia objęte niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
winny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących
osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
§ 3

1. Postępowanie przygotowuje Kierownik Zamawiającego lub pisemnie upoważniona przez
niego osoba we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Leszna.
2. Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Leszna weryfikuje przygotowaną przez
zakład budżetowy dokumentacji zamówienia publicznego, w szczególności wniosku o
wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, zapytania ofertowego dla
zamówienia publicznego wraz z załącznikami, pod kątem zgodności z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych i niniejszego regulaminu oraz wnosi uwagi i korekty do
opisu przedmiotu zamówienia.
3. Zalecenia wydane przez Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Leszna
w kwestiach zamówień publicznych mają charakter wiążący dla danego zakładu
budżetowego.
4. Spory wynikłe na tle zamówień publicznych rozstrzyga Prezydent Miasta Leszna.
5. Kierownik Zamawiającego może pisemnie powierzyć wykonywanie zastrzeżonych dla
niego czynności innym pracownikom Zamawiającego. Wzór upoważnienia stanowi
załącznik Nr 8 do Regulaminu.
6. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają
pracownicy Zamawiającego w zakresie, w jakim powierzono im czynności
w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.
7. Zamówienia publicznego udziela Kierownik Zamawiającego.
8. Kierownik Zamawiającego może udzielić pełnomocnictwa do udzielenia zamówienia
publicznego na zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

§ 4
Przed wszczęciem postępowania należy każdorazowo oszacować wartość zamówienia,
w szczególności w celu ustalenia, czy istnieje obowiązek stosowania Ustawy Pzp lub
niniejszego Regulaminu.
Do ustalenia wartości zamówienia stosuje się przepisy art. 32–35 Ustawy Pzp. Formularz
dokumentujący czynność ustalenia wartości zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do
Regulaminu.
Ustalenie wartości zamówienia należy do zadań komórki merytorycznej wnioskującej o
przeprowadzenie realizację danego zamówienia publicznego.
Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, należy przestrzegać zakazu dzielenia
zamówień oraz zaniżania wartości zamówienia celem uniknięcia stosowania ustawy Pzp.
Podstawą obliczania wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane jest
całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług
(wartość netto) ustalone z należytą starannością.
Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się w szczególności poprzez analizę i badanie
rynku, na podstawie aktualnie powszechnie stosowanych katalogów, cenników, bądź
innych tego typu dokumentów, a także na podstawie uprzednio prowadzonych postępowań.
Ustalenie wartości zamówienia może nastąpić za pośrednictwem zapytania
przeprowadzonego drogą pisemną, faksem bądź elektroniczną lub może być dokonane na
podstawie rozmowy telefonicznej.
Podstawą obliczenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się
okresowo, jest zgodnie z wyborem zamawiającego:
1) łączna wartość zamówień tego samego rodzaju, udzielonych w ciągu poprzednich 12
miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych
zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalonego w ustawie
budżetowej,

2) łączna wartość zamówień tego samego rodzaju, których zamawiający zamierza udzielić
w ciągu 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.
10. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
1) kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na etapie opracowania dokumentacji
projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno – użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
budowlane;
2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, jeżeli przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
11. Jeżeli zamówienia udziela się na czas:
1) nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48
miesięcy wykonywania zamówienia;
2) oznaczony:
a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z
uwzględnieniem czasu okresu wykonywania zamówienia,
b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z
uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, a w przypadku zamówień,
których przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie umowy dzierżawy, najmu
lub leasingu z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
§5
1. Postępowanie należy przygotować i przeprowadzić z zachowaniem zasad:
1) równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu,
2) bezstronności i obiektywizmu,
3) jawności.
2. Opis przedmiotu zamówienia dokonywany jest w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
3. Zamówienia należy udzielić Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki
realizacji zamówienia według kryterium/kryteriów przyjętego dla danego postępowania.
Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu
zamówienia w szczególności: parametry techniczne, funkcjonalność, warunki gwarancji,
termin dostawy, termin płatności itp.
§6
1. Identyfikacja potrzeby udzielenia zamówienia publicznego należy do obowiązków
kierownika komórki merytorycznej danego zakładu budżetowego.
2. Kierownik komórki merytorycznej danego zakładu budżetowego dokonuje oceny
celowości udzielenia zamówienia z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego i
realizowanych przez niego zadań.
3. Kierownik komórki merytorycznej kieruje wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie
zamówienia oraz propozycję wykonawców, do których zostanie wystosowane zapytanie
ofertowe do Kierownika Zamawiającego. Wzór propozycji wykonawców stanowi załącznik
Nr 9 do Regulaminu.

4. Wniosek zawiera w szczególności określenie przedmiotu zamówienia, merytoryczne
uzasadnienie konieczności dokonania zakupu (będące efektem oceny celowości dokonania
zamówienia), szacunkową wartość przedmiotu zamówienia netto, kwotę przeznaczoną na
realizację zamówienia brutto, informację o posiadanych środkach finansowych na ten cel,
wskazanie pracownika/-ów odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania . Wzór
wniosku stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
5. Kierownik komórki merytorycznej po podpisaniu wniosku przedkłada go do akceptacji:
1) osoby upoważnionej pod względem zabezpieczenia środków finansowych danego
zakładu budżetowego;
2) Kierownikowi Zamawiającego lub osobie przez niego upoważnionej do zatwierdzenia.
6. Kierownik komórki merytorycznej lub inny wyznaczony przez niego pracownik w ramach
prowadzonego postępowania po udzieleniu zamówienia:
1)
weryfikuje dokumenty odbiorowe oraz fakturę/rachunek;
2) sprawdza czy łączna wartość faktury/rachunku nie przekracza wartości wniosku
zatwierdzonego przez Kierownika Zamawiającego;
3) opisuje fakturę/rachunek określając przedmiot zamówienia, umowy, podstawę prawną
dokonania wydatku według Ustawy Pzp: „Art. 4 pkt 8 ustawy”.
7. Wszystkie dokumenty (z wyłączeniem dokumentów księgowych) związane z danym
zamówieniem przechowywane są w komórce merytorycznej danego zakładu budżetowego.
§ 7
1. Do wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia należy załączyć:
- Zarządzenie w sprawie powołania komisji (minimalny skład komisji wynosi trzy osoby),
- Regulamin pracy komisji, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do Regulaminu.
2. Komisję powołuje Kierownik Zamawiającego w drodze zarządzenia, którego wzór stanowi
załącznik Nr 6 do Regulaminu.
3. Komisja jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego powoływanym do oceny
spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania
i oceny ofert. Kierownik Zamawiającego może także powierzyć komisji dokonanie innych
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych
z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 8
1. Przed udzieleniem zamówienia należy wystosować zapytania ofertowe do minimum trzech
wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostaw, usług
lub robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Zapytanie powinno zawierać
precyzyjny i jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. Zapytanie ofertowe składa
właściwa komórka merytoryczna. Wzór formularza zapytania ofertowego stanowi
załącznik Nr 3 do Regulaminu.
2. Zapytania ofertowe należy kierować do wykonawców w formie papierowej, drogą faksową
lub elektronicznie. Oprócz wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia zapytanie
ofertowe powinno zawierać:
1) wykaz dokumentów, oświadczeń i informacji, jakie winien przedłożyć wykonawca
2) miejsce i termin składania ofert (adres, dzień i godzina),
3) formę składania ofert (pisemna z zastrzeżeniem szczelnego zamknięcia),
4) informację o miejscu i terminie publicznego otwarcia (adres, dzień i godzina), przy
czym dzień składania ofert winien być równocześnie dniem ich otwarcia,
5) kryteria, ich wagi i sposób oceny, jakimi zamawiający kierować się będzie przy
wyborze oferty,

6) termin realizacji przedmiotu zamówienia,
7) opis sposobu obliczenia ceny,
8) oraz inne niezbędne do przeprowadzenia postępowania informacje.
3. Przewodniczący Komisji podczas otwarcia ofert podaje nazwy oraz adresy
Oferentów/Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
przedmiotu zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Zapytania ofertowe mogą zawierać klauzule dotyczące możliwości unieważnienia
postępowania bez podania przyczyn oraz klauzule dotyczące możliwości przeprowadzenia
dodatkowych negocjacji. Decyzję co do możliwości skorzystania z przedmiotowych
klauzul każdorazowo podejmuje Kierownik Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w celu
zawarcia umowy na najkorzystniejszych warunkach, dopuszcza się przeprowadzenie
negocjacji dotyczących ceny z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą spośród
wszystkich złożonych ofert.
6. Jeżeli wykonawca, z którym przeprowadzono negocjacje, o których mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, nie złoży lub uchyla się od złożenia tańszej oferty, zamawiający
może przeprowadzić negocjacje z kolejnym wykonawcą, który złożył ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny.
7. Z przeprowadzonych negocjacji, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu
sporządza się protokół. Wzór formularza protokołu z negocjacji stanowi załącznik Nr 4 do
Regulaminu.
8. Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przy czym dla
ważności przeprowadzonego zapytania wystarczy uzyskanie jednej ważnej oferty.
9. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza równowartość kwoty określonej w art. 4
pkt 8 Ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie.
10. W każdym postępowaniu, jeżeli przemawia za tym interes Zamawiającego lub zachodzą
inne istotne okoliczności, zapisy niniejszego Regulaminu nie wyłączają możliwości
udzielenia zamówienia na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
lub w drodze postępowania przetargowego prowadzonego w oparciu o zapisy ustawy
Kodeks Cywilny.
§9
1. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Zamawiającego na pisemny i uzasadniony
wniosek Kierownika komórki merytorycznej danego zakładu budżetowego może wyrazić
zgodę na odstąpienie od zastosowania procedur niniejszego Regulaminu, przy czym
odstąpienie od zastosowania procedur nie zwalnia od obowiązku poszukiwania oferty
najkorzystniejszej. W szczególności dotyczy to zamówień, jeżeli:
1) niezbędne jest natychmiastowe wykonanie zamówienia,
2) dotyczy zamówień nieprzewidzianych w skutek zdarzeń losowych czy awarii,
3) przemawia za tym charakter bądź specyfika zamówienia,
4) przemawiają za tym właściwości wykonawcy, charakter zamówienia,
5) zachodzą inne niemożliwe wcześniej do przewidzenia okoliczności, a zamówienie
jest pilne i konieczne.
2. Dla zamówień, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu podstawą udzielenia
zamówienia jest wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia w tej procedurze przez
Kierownika Zamawiającego.

3. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, należy
przeprowadzić z wybranym wykonawcą negocjacje dotyczące ceny i innych warunków
realizacji przedmiotu zamówienia, a następnie sporządzić protokół z negocjacji.
§ 10
1. Umowy o zamówienia publiczne, o których mowa w niniejszym Regulaminie powinny być
zawarte na piśmie. Jeżeli dla danego przedmiotu zamówienia w danym zakładzie
budżetowym ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy
pisemnej, zawarcie umowy może być także potwierdzone dowodem księgowym w
rozumieniu przepisów o rachunkowości.
2. Przed rozstrzygnięciem postępowania Komisja sporządza notatkę służbową wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 5 do Regulaminu, zawierającą w szczególności przedmiot
zamówienia, wartość szacunkową zamówienia, informacje o wykonawcach, do których
wystosowano zapytanie ofertowe, porównanie ofert, nazwę i adres wybranego wykonawcy,
a następnie przedkłada ją do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego lub osobie przez
niego upoważnionej.
§ 11
1. Niewykonanie zobowiązania finansowego przez Zamawiającego, którego skutkiem jest
zapłata odsetek, kar lub uiszczenie innych opłat niezwiązanych z przedmiotem zamówienia
jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest także niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych ustalenie
wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek
stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów
dotyczących zamówienia o niższej wartości.
2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która
popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę
obowiązującą w czasie jego popełnienia.
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, której
można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia. Nie można przypisać winy, jeżeli
naruszenia nie można było uniknąć mimo dołożenia staranności wymaganej od osoby
odpowiedzialnej za wykonanie obowiązku, którego niewykonanie lub nienależyte
wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.
4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi także osoba,
która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.
§ 12
1. Dany zakład budżetowy zobowiązany jest prowadzić rejestr przeprowadzonych
postępowań o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp.
Rejestr zamówień publicznych winien zawierać w szczególności informacje takie jak:
1) Numer kolejnego postępowania;
2) Przedmiot zamówienia;
3) Rodzaj zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana);
4) Szacunkowa wartość zamówienia;
5) Ilość ofert;
6) Ceny ofert;
7) Cena wybranej oferty, okres gwarancji, termin realizacji itp.;
8) Nazwa i adres wybranego Wykonawcy;

9) Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania.
2. Kierownik Zamawiającego wyznacza pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie
rejestru.
3. Kierownik Zamawiającego sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rejestru.
§ 13
6. Umowy w sprawie zamówień publicznych podobnie jak ich wzory, podlegają zaopiniowaniu
przez radcę prawnego Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Leszna.
7. Umowy przed podpisem Kierownika Zamawiającego podlegają kontrasygnacie osoby
upoważnionej pod względem zabezpieczenia środków finansowych danego zakładu
budżetowego.
8. Umowy na wykonanie zamówienia publicznego powinny zapewniać przestrzeganie
jednolitych zasad dotyczących warunki płatności, a w szczególności:
c) wystawienie faktury, rachunku przez wykonawcę nie może nastąpić wcześniej niż po
dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku
częściowego odbioru przedmiotu zamówienia dopuszcza się fakturowanie częściowe;
d) umowa powinna w pełni zabezpieczać interesy Zamawiającego, zwłaszcza w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez zastrzeżenie prawa do kar
umownych.
9. Pracownicy w odpowiednich Komórkach merytorycznych nadzorują realizację umów oraz
dokonują ostatecznego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
10.
Na zamówieniach, umowach lub zleceniach oraz na fakturach i rachunkach należy
zamieszczać adnotacje o sposobie wyboru wykonawcy zamówienia
§ 14
5. Dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowy Prezydent Miasta Leszna może podjąć kontrolę zarządczą w danym
zakładzie budżetowym.
6. Kontrola zarządcza jest sprawowana przez Prezydenta, a realizowana za pośrednictwem
kierowników danego zakładu budżetowego.
7. Na kontrolę zarządczą sprawowaną przez Prezydenta składają się również wyniki:
a) kontroli instytucjonalnej realizowanej przez podmioty zewnętrzne, a w szczególności
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli
Skarbowej oraz inne organy i instytucje prowadzące działalność w zakresie kontroli i
nadzoru,
b) audytu wewnętrznego,
c) kontroli finansowej sprawowanej przez Skarbnika Miasta Leszna oraz osoby
upoważnionej pod względem zabezpieczenia środków finansowych danego zakładu
budżetowego,
d) kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w
zakładach budżetowych oraz pracowników wyznaczonych do realizacji powierzonych
zadań,
e) kontroli wewnętrznej i zewnętrznej sprawowanej przez zakłady budżetowe Miasta
Leszna zgodnie z zadaniami powierzonymi w regulaminach oraz inne upoważnione do
tego osoby.
8. Kierownik danego zakładu budżetowego ponosi odpowiedzialność za nadzorowanie i
kontrolowanie procesów zachodzących w kierowanym przez niego zakładzie w sposób
dający Prezydentowi rozsądne zapewnienie, że:

a) działania podległego mu zakładu pozostaje w zgodzie z przepisami prawa i procedurami
przyjętymi w zakładzie oraz ze standardami w zakresie samooceny,
b) zadania są realizowane efektywnie i skutecznie, zamierzenia i programy, a także cele i
plany zakładów są osiągane,
c) dane i informacje publikowane i udostępniane wewnętrznie, czy na zewnątrz są
rzetelne, wiarygodne i aktualne,
d) ryzyka związane z realizacją zadań są na bieżąco identyfikowane i monitorowanie
celem ciągłej poprawy procesów.

1.
2.
3.

4.

§ 15
Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje Kierownik
Zamawiającego.
Kierownik Zamawiającego rozstrzyga wątpliwości w interpretacji zapisów niniejszego
regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Prawa Zamówień Publicznych, aktów wykonawczych do Prawa Zamówień Publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp
.......................................... , dnia ................................... r.

- WZÓR Udokumentowanie szacowania wartości zamówienia dla zamówienia publicznego
Wartość zamówienia wynosi ......................... PLN.
Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu ........................................... na podstawie:
a) kosztorysu inwestorskiego (dotyczy wykonania robót budowlanych);*
b) łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12
miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych
zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem;*
c) łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju, których Zamawiający zamierza udzielić
w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie;*
d) analizy cen rynkowych według miejsca realizacji zamówienia lub siedziby Zamawiającego
(oferty pisemne, internetowe, zapytania telefoniczne, zapytania mailowe itp.);*
e) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego
lub innych zamawiających (działających na terenie działalności Zamawiającego
dokonującego szacunku), a obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia;*
f)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. ...........................................
(Podpis osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia)

……………………………………………………
(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)

* właściwe podkreślić

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp
................................... , dnia ............................ r.
- WZÓR Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

Zwracam się z prośbą o wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp.
1. Przedmiotem zamówienia jest .....................................................................................................................
2.Merytoryczne uzasadnienie konieczności dokonania zakupu:
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. Wartość zamówienia (netto): ...................................................................................................
4. Przewidywana wartość brutto przedmiotu zamówienia: …………………………………….
5. Środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia (dział, rozdz. §, plan ) ......................
6. Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania ...................................................................
7. Proponowany skład Komisji: (min. 3 osoby)
1. ....................................................................... – Przewodniczący Komisji;
2. ....................................................................... – członek komisji;
3. ....................................................................... – członek komisji, sekretarz.
Załączniki:
- Zarządzenie w sprawie powołania Komisji;
- Regulamin pracy Komisji.

………….………………………………..
(Kierownik komórki merytorycznej)

.............................................................
(Osoba odpowiedzialna za środki
finansowe)

……………………………………….. .....
(Kierownik Zamawiającego lub
osoba
upoważniona)

Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp

...................................... , dnia ............................... r.

- WZÓR Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(dane adresata zapytania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp, zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.: ...................................................................
...................................................................................................................................................................................
(nazwa postępowania)

I. Opis przedmiotu zamówienia:………………………………………………………………………….
II. Termin realizacji zamówienia:………………………………………………………………………...
III. Warunki Płatności:……………………………………………………………………………………
IV. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:……………………………………………………..
V. Opis sposobu przygotowania oferty: (forma pisemna z zastrzeżeniem szczelnego zamknięcia):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Wykaz dokumentów, oświadczeń jakie powinien złożyć Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VII. Miejsce i termin złożenia ofert (adres, dzień i godzina)……………………………………………………………

VIII. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert (adres, dzień i godzina)……………………………
IX. Inne niezbędne do przeprowadzenia postępowania informacje ……………………………………………..

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści jak w Załączniku Nr …. do niniejszego
zapytania ofertowego.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
przed podpisaniem umowy oraz możliwość unieważnienia postępowania.

...................................................................
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)

Załączniki:
1. …..
2. ….
3. ….

Załącznik Nr 4
do Regulaminu Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp

...................................... , dnia ............................... r.

- WZÓR Protokół z negocjacji z Wykonawcą zamówienia publicznego

W dniu .................................................................................................................. przedstawiciel
Zamawiającego .............................................................................................................................
(data przeprowadzenia negocjacji)
....................................................................................................................................................................
(wskazanie przedstawiciela Zamawiającego)

oraz przedstawiciel Wykonawcy .................................................................................................
(wskazanie przedstawiciela Wykonawcy)

przeprowadzili negocjacje w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne o wartości poniżej
kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp obejmującej ...............................................................
(wskazanie przedmiotu zamówienia)

Uzgodniono następujące warunki realizacji zamówienia:
– cena ........................................................................................................................................................
– termin realizacji ........................................................................................................................
– warunki płatności .........................................................................................................
– gwarancja ..................................................................................................................................
– inne warunki mające znaczenie dla Zamawiającego ......................................................................

Podpisy członków Komisji:
1) …………………………
2) ………………………..
3) ………………………..

Przedstawiciel Wykonawcy
………..…………………

Załącznik Nr 5
do Regulaminu Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp

...................................... , dnia ............................... r.

- WZÓRNotatka służbowa z wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego
1.

Przedmiot zamówienia: .......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. Wartość zamówienia wynosiła: .........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3.

Zapytanie cenowe skierowano do następujących Wykonawców: ................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

4.

Uzyskano następujące warunki realizacji zadania (porównanie ofert): .......................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

5.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

.................................................................................................................................................................
(nazwa, adres Wykonawcy, cena ofertowa brutto)

6. Data zawarcia umowy ……………………………………………………………………...
Podpisy członków Komisji:
1) …………………………
2) ………………………..
3) ………………………..

……………………………………………
(Kierownika Zamawiającego lub
osoba upoważniona)

Załącznik Nr 6
do Regulaminu Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp

Zarządzenie Nr (kolejne postępowanie realizowane w danej komórce
merytorycznej) z dnia ...................................
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty
określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp na: „Nazwa zadania (dostawa, usługa,
robota budowlana)”.

§1
Powołuje się Komisję do przeprowadzenia postępowania w składzie (min 3 osoby):
1.............................................. - Przewodniczący komisji
2.............................................. - członek komisji
3.............................................. - członek komisji, sekretarz
§2
Nadaję Komisji regulamin pracy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

............................................
zarządzam

Załącznik Nr 7
do Regulaminu Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp

REGULAMIN PRACY KOMISJI
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp na:
„Nazwa zadania (dostawa, usługa, robota budowlana)”
1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do prac Komisji powołanej do
przygotowania i przeprowadzenia w/w postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
2. Posługiwanie się niniejszym Regulaminem nie zwalnia członków Komisji z
odpowiedzialności za przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami prawa.
3. Członkowie Komisji wykonują powierzone im czynności w dobrej wierze, z
zachowaniem najwyższej staranności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, swoją
wiedzą i doświadczeniem.
4. Członek Komisji ma prawo i obowiązek uczestnictwa we wszystkich pracach Komisji
oraz prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z pracą Komisji.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o
zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zgodnie z Załącznikiem Nr
1 do Regulaminu Pracy Komisji).
6. W przypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności,
o których mowa powyżej, niezłożenia przez niego oświadczenia albo złożenia
oświadczenia niezgodnego z prawdą, Przewodniczący Komisji niezwłocznie wyłącza
członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Informację o wyłączeniu członka Komisji Przewodniczący przekazuje
kierownikowi danego zakładu budżetowego, który w miejsce wyłączonego członka
może powołać nowego członka Komisji.
7. Do podjęcia skutecznych decyzji przez Komisję konieczna jest obecność większości
członków w tym Przewodniczącego.
8. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Jeżeli w trakcie głosowania
zapadnie równa liczba głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Z każdego
posiedzenia Komisja sporządza protokół.
9. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Komisja w
szczególności przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez kierownika danego
zakładu budżetowego:
a) dokumenty wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
b) zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

10. Komisja przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
szczególności:
a) udziela wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego;
b) dokonuje czynności otwarcia ofert;
c) dokonuje czynności badania i oceny ofert;
d) przygotowuje propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o
unieważnienie postępowania.
11.Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. Do jego obowiązków należy w szczególności:
a) odebranie oświadczeń, o których mowa w pkt 6 niniejszego Regulaminu;
b) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji;
c) podział między członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym;
d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
e) informowanie Prezydenta Miasta Leszna o problemach związanych z pracami
Komisji w toku postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego;
f) nadzór nad terminowym i prawidłowym dokonywaniem czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
g) publiczne otwarcie ofert;
h) wykonywanie innych czynności, które nie zostały na mocy przepisów prawa lub
niniejszego Regulaminu zastrzeżone do kompetencji Komisji lub Prezydenta
Miasta Leszna.
12. Do obowiązków Sekretarza Komisji należy w szczególności:
a) prowadzenie dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego;
b) organizowanie, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji, posiedzeń Komisji;
c) przyjmowanie zapytań wykonawców odnośnie treści zapytania ofertowego lub
innych dokumentów i niezwłoczne przekazanie informacji o ich wpłynięciu
Przewodniczącemu Komisji;
d) przyjęcie i rejestracja ofert;
e) przekazanie wyjaśnień lub informacji o zmianach w zapytaniu ofertowym
wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytania ofertowe;
f) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
g) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego.
13.Komisja dokonuje poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek
rachunkowych w obliczeniu ceny w treści złożonych ofert, zawiadamiając o tym
wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.
14.Komisja może zwrócić się do uczestników postępowania z żądaniem złożenia wyjaśnień
odnośnie treści złożonych ofert oraz o uzupełnienie brakujących dokumentów.
15.Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria oceny ofert
określone w zapytaniu ofertowym. Podpisany protokół posiedzenia Komisji (Załącznik
Nr 5 do Regulaminu Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp)
zawierający propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja przedłoży
kierownikowi danego zakładu budżetowego.
16. Po zatwierdzeniu protokołu Komisja zawiadamia niezwłocznie wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postępowania.

17.Komisja zakończy swoje prace z dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub unieważnienia postępowania.
18.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy prawa regulujące udzielanie
zamówień publicznych.

..............................................
Kierownik Zamawiającego

Załącznik Nr 8
do Regulaminu Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp
Leszno, dnia ……roku

UPOWAŻNIENIE
______________________________
Niniejszym upoważnieniem powierzam Pani/Panu …………………..wykonywanie
niżej wymienionych zastrzeżonych dla mnie czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia o wartości
nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp pn.:

„…………………………………..”
Niniejsze upoważnienie obejmuje:
a) podpisanie zaproszeń do złożenia ofert;
b) zatwierdzanie pisemnych wyjaśnień udzielanych wykonawcom w związku z pytaniami
dotyczącymi niniejszego postępowania;
c) zatwierdzenie dokonanych w złożonych ofertach poprawek w przypadku wystąpienia
oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny;
d) zatwierdzenie wniosku do wykonawców o złożenie ofert dodatkowych w przypadku
złożenia ofert o takiej samej cenie;
e) podpisanie pozostałych zawiadomień związanych z niniejszym postępowaniem.
Upoważnienie wygasa po wykonaniu wszystkich czynności związanych z w/w postępowaniem.

..............................................................
Kierownik Zamawiającego

przyjmuję:

Załącznik Nr 9
do Regulaminu Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp

Leszno, dnia ………………..roku

- WZÓRPropozycja wykonawców, do których zostanie wystosowane zapytanie ofertowe
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp na wykonanie
zamówienia publicznego pn.: „…………………..”, proponuję wystąpić z prośbą o
przedstawienie oferty cenowej do nw. Wykonawców.

Lp.
1.

Wykonawcy

2.
3.
4.
5.
6.

Pracownik komórki merytorycznej: ……………………

……………………………….
Kierownik Zamawiającego

