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Uchwała Nr 5                                                                                                                              

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków                                                                                                          

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno                                                                                                   

z dnia  30 września 2014r. 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy- Prawo 

zamówień publicznych 

Na podstawie § 25 pkt.2 Statutu Stowarzyszenia,  stosując przepisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia                        

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala:                                                                                              

Regulamin udzielania zamówień publicznych                                                                                                        

o wartości nie  przekraczającej wyrażonej w złotych                                                                  

równowartości kwoty 30 000 euro  zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. 

§1 

1. Procedurę udzielenia zamówienia można wszcząć, jeśli przedmiot zamówienia odpowiada 

zadaniu opisanemu w budżecie Stowarzyszenia i mieści się w kwocie zaplanowanej na jego 

realizację. 

2. Wartość zamówienia każdorazowo oblicza się zgodnie z art. 32-34 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem 

wszczęcia postępowania  

4. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą 

starannością. W przypadku ustalenia wartości zamówienia można między innymi wykorzystać 

analizę rynku, strony internetowe, doświadczenie zamawiającego. Przy dokonywaniu obliczeń 

proponuje się uwzględnić średnią z pozyskanych wycen. 

5. W przypadku gdy ustalona wartość zamówienia przedmiotu netto objętego zamówieniem nie 

przekracza: 

a) 5 000 euro- postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się  

b) 15 000 euro osoba prowadząca postępowanie realizuje procedurę opisaną w §2, 

c) 30 000 euro osoba prowadząca postępowanie realizuje procedurę opisaną w §3, 

6. Realizowane procedury mają być przygotowane wg zasad i wymagań zawartych w niniejszym 

regulaminie. 

§2 

Ustalona wartość zamówienia przedmiotu objętego zamówieniem jest                                          

wyższa niż 5 000 euro i nie przekracza 15 000 euro 

1. Osoba prowadząca postępowanie- przeprowadza rozeznanie rynku, mające na celu wyłonienie 

wykonawcy, spełniającego wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym w szczególności 
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analizuje ceny, jakie oferują wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena nie 

musi być jednym kryterium oceny oferty. 

2. Dokonywanie wydatków winno następować w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 

zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

3. Osoba prowadząca postępowanie ma obowiązek dokumentowania przeprowadzonego 

postępowania w formie pisemnej. Po zrealizowaniu zamówienia ma obowiązek wypełnić 

rejestr zamówień publicznych do 30 000 euro wg załącznika nr 4. 

4. Osoba prowadząca postępowanie może wykorzystać zasady i składniki procedur wskazanych 

w §3 niniejszego regulaminu. 

§3 

Ustalona wartość zamówienia przedmiotu objętego zamówieniem nie                                 

przekracza 30 000 euro  

1. Postępowanie o udzielnie zamówienia zostaje wszczęte na podstawie załącznika Nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

2. Osoba prowadząca postępowanie upublicznia procedurę (zapytanie cenowe wg załącznika nr 2 

do niniejszego regulaminu) na stronie internetowej zamawiającego i w siedzibie- w miejscu 

ogólnie dostępnym lub kieruje zapytanie do co najmniej trzech wykonawców po 

przeprowadzonym rozeznaniu rynku, mającym na celu wyłonienie wykonawcy, spełniającego 

wymagania opisane w zapytaniu ofertowym w szczególności analizuje ceny, jakie oferują 

wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena nie musi być jedynym kryterium 

oceny oferty. 

3. Wymagania w danym postępowaniu ustala się biorąc pod uwagę konieczność dokonywania 

wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów. Zapytania ofertowe kierowane do wykonawców (np. pisemnie, 

faksowo, elektronicznie, telefonicznie), składane oferty (np. pisemnie, faksowo, 

elektronicznie, telefonicznie) należy dokumentować w formie pisemnej. 

4. Osoba prowadząca postępowanie ma obowiązek dokumentować przeprowadzone 

postępowanie w formie pisemnej, wg załącznika nr 3, a protokół z udzielonego zamówienia 

wraz z załącznikami przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia celem zatwierdzenia. Po 

zrealizowaniu zamówienia ma obowiązek przekazać informacje do rejestru zamówień 

publicznych do 30 000 euro wg załącznika nr 4  

5. W postępowaniu jedynie w uzasadnionych przypadkach można ograniczyć udział 

wykonawców do określonej grupy lub wyłączyć z postępowania danego wykonawcę. 

6. W treści zapytania ofertowego należy umieszczać informacje zawierające co najmniej: 

1) Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Termin realizacji zamówienia, 

3) Warunki płatności/ okres gwarancji, 

4) Termin składania ofert i ich formy, 

5) Wymagane w ofercie dokumenty i oświadczenia, 

6) Warunki udziału w postępowaniu, które będą decydować o wyborze oferty, 

7) Sposób porozumiewania się z wykonawcami, 

8) Okoliczności uzasadniające odrzucenie oferty/ unieważnienie postępowania przez 

zamawiającego. 

7. Nie należy kierować zapytań ofertowych do wykonawców, którzy wcześniej wykonali 

zamówienie dla zamawiającego z nienależytą starannością w szczególności: 
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1) Nie wykonali zamówienia w terminie  z przyczyn leżących po ich stronie, 

2) Dostarczyli towary/ usługi/ roboty budowlane o niewłaściwe jakości, 

3) Nie wywiązali się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi, 

4) Wykonana usługa/dostawa lub robota budowlana obarczona była wadą powodującą 

konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez 

zamawiającego. 

Każdorazowo przypadki opisane w pkt 1-4 muszą być uzasadnione i zaakceptowane przez 

Zarząd Stowarzyszenia. 

8. Zamówień udziela się Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Za ofertę 

najkorzystniejszą uważa się ofertę spełniającą warunki i wymagania zamawiającego z 

najniższą ceną lub ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymagań 

(kryteriów) opisanych w zapytaniu ofertowym. 

§4 

Dla zamówień publicznych objętych niniejszą regulacją, takich których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Zarząd zobowiązany jest prowadzić  rejestr 

zamówień, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§5 

W sprawach nie ujętych niniejszą regulacją mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§6 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może wyrazić zgodę na odstępstwa od stosowania 

niniejszego regulaminu na pisemny wniosek osoby prowadzącej postępowanie. 

§7 

Dokumentację z udzielonych zamówień przechowuje się przez okres zgodny z instrukcją 

kancelaryjną. 

§8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia    

                Sekretarz                                                                                   Przewodniczący   

      Nadzwyczajnego                                                                                Nadzwyczajnego                                     

Walnego Zebrania Członków                                                         Walnego Zebrania Członków 

 

           Monika Kojder                                                                                Antoni  Charko 
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Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania 

zam. publ. o wartości nie przekraczającej 

\wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  

 

 

 

 

 

 WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA  

                       ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – ART. 4 PKT 8 PZP 

 

1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia……………………………………………….. 

2. Uzasadnienie potrzeby udzielenia zamówienia………………………………………... 

3. Szacunkowa wartość zamówienia netto …………………….. tj. ……………….. euro 

4. Kryteria oceny ofert: 

1)………………………………………. 

2)………………………………………. 

3)………………………………………. 

      5. Źródło finansowania zamówienia……………………………………………………….. 

      6. Termin realizacji zamówienia…………………………………………………………… 

      7. Osoba upoważniona do kontaktów……………………………………………………… 

      8. Uwagi (uzasadnione odstąpienia od stosowania procedury)……………………………. 

 

 

Sporządził: 

 

………………………………… 

(Data i podpis osoby prowadzącej postępowanie) 

 

 

 

Potwierdzenie zabezpieczenia śr. finansowych 

………………………………………………….. 

(Data i podpis Skarbnika)  

 

 

……………………………………….. 

(data i podpis Kierownika Zamawiającego) 
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                                                                                                   Załącznik nr 2 do regulaminu udzielania 

zam. publ. o wartości nie przekraczającej 

                                                               wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

- art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE 

 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO 

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art. 4 pkt. 8)  

 

I. Nazwa i adres 

      ZAMAWIAJĄCEGO……………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………. 

W imieniu zamawiającego postępowanie  

prowadzi:………………………………………………………………………………………... 

 

e-mail………………tel…………………………fax…………………….…………………….. 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Opis w załączeniu ……………………………………………………………………………… 

 

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE 

 

Poniższą ofertę należy: 

a) Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie-listem), elektronicznie( adres e-mail 

zamawiającego…………………….) albo fazem (nr faxu…………………………….)         na 

niniejszym Formularzu Oferty do dnia…………… do godziny ………………. 

b) Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie  zaadresowanej na 

Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Rozpoznanie cenowe na 

……………………..znak……………….”, 

c) Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia postępowania znajdą Państwo na stronie 

internetowej www………………………………. 

d) Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 

…………………………………………………………………………………………... 

e) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie…. dni od daty 

otrzymania informacji o wyborze oferty. 
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f) Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena- przy założeniu, że wykonawca 

złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego i 

………………………………. 

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ……………………. 

h) Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty…………………………….. 

Niewypełnienie wszystkich zawartych tam wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty w tym 

postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez 

Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

1………………….. 

2…………………. 

3…………………. 

 

 

 

…………………………………………… 

Podpisy upoważnionych członków Zarządu 
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                                                                                                             Załącznik do zapytania cenowego 

 

Nazwa i adres WYKONAWCY  

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

                                                                               Stowarzyszenie  

                                                                    Rozwoju Wsi Dębno 

                                                               37-305 Dębno 200                                        

  

 

OFERTA  

 

1. Oferuję/ oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wskazany powyżej za cenę netto 

…………………….. (podatek VAT …….) brutto: ………………………….zł. 

2. Deklaruję/deklarujemy ponadto: 

a) Termin wykonania zamówienia: ………………………………………………….. 

 

b) Warunki płatności: ………………………………………………………………… 

 

c) Okres gwarancji: …………………………………………………………………… 

 

d) ……………………………………………………………………………………….. 

 

3. Oświadczam/ oświadczamy, że: 

1) Zapoznałem/ zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, 

2) W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w zapytaniu cenowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

4. Ofertę niniejszą składam/ składamy  na kolejno ponumerowanych stronach. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są wymagane 

przez Zamawiającego: 

 

1. ………………………………………….. 

 

2. ………………………………………….. 

 

3. ………………………………………….. 

 

…………………………..dnia……………...                   ……………………………… 

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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                                                                                                    Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania 

zam. publ. o wartości nie przekraczającej 

                                                              wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

- art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. 

 

 

PROTOKÓŁ Z UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA 

 

W celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w roku 

budżetowym wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, a znajdującej się w przedziale 

15 000 euro do 30 000 euro na wykonanie ……………………….  

w dniu……………………………wysłano do……. Wykonawców zapytanie cenowe 

 

Do złożenia ofert zostali zaproszeni: 

 

1…………………………………………………………………………………………………. 

 

2…………………………………………………………………………………………………. 

 

3…………………………………………………………………………………………………. 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do 

dnia……………. do godz……………………. wpłynęły ….. oferty:  

 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Wartość 

zamówienia 

netto (PLN) 

Podatek VAT Wartość 

zamówienia 

brutto 

     

     

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto……………….  

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę nr ……………… złożoną przez 

………………………………………………………… jako najkorzystniejszą spośród spełniających 

wszystkie wymagania określone w zapytaniu cenowym. 

Wartość wybranej oferty wynosi netto…………………………………………………………, 

brutto……………………………………………………………………………………………, 

(słownie…………………………………………………………………………………………) 

Wartość oferty nie mieści/mieści się w wysokości środków, które Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na realizację zamówienia. 

 

……………………………..                                               …………………………………….. 
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              (sporządził)                                                                                                  (zatwierdził) 

 

 

Załącznik nr 4 do regulaminu udzielania 

zam. publ. o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 

euro- art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. 

 

Rejestr zamówień publicznych do 30 000 euro w roku kalendarzowym……. 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 

pkt 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych 

 

 

                Sekretarz                                                                       Przewodniczący     

          Nadzwyczajnego                                                                  Nadzwyczajnego                                        

Walnego Zebrania Członków                                            Walnego Zebrania Członków 

 

           Monika Kojder                                                                  Antoni  Charko 

 

 

 

lp. 
Znak 

sprawy 

Przedmiot 

zamówienia 

Wartość 

zamówienia 

(EURO) 

Wartość 

zamówień 

tożsamych 

Data zawarcia 

umowy/realizacji 

zamówienia 

Data 

zakończenia 

realizacji 

zamówienia 

Uwagi 

        

        

        


