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Zarządzenie nr 15/2015 

Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych 

im. B. Chrobrego w Leżajsku 

z dnia 16 marca 2015 roku 

 

w sprawie ustalenia regulaminu dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy prawo 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro oraz regulaminu dokonywania 

wydatków publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej wartości 30 000 euro: 

 

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 

885  

z późn. zm.) stosując przepisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. 

Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), oraz przepisy prawa wspólnotowego m. in. Dyrektywa 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielenia zamówień 

publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str 114, z póżn. Zm.; Dz. 

Urz. UE polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 7, str. 132) 

Zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się do stosowania Regulamin dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych (10 000 euro – 30 000 euro) w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku. 

§ 2 

Wprowadza się do stosowania Regulamin dokonywania wydatków publicznych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (20 000 złotych – 

30 000 euro) w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku. 

§ 3 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania z treścią regulaminów i do ich przestrzegania. 

 

§ 4 

Traci moc zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora ZSL w Leżajsku z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie ustalenia 

regulaminu dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych 

(10 000 euro - 30 000 euro). 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

podpis dyrektora 
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REGULAMIN DOKONYWANIA WYDATKÓW PUBLICZNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE 

ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NIEOBJĘTYCH PRZEPISAMI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH    (20 000 ZŁOTYCH - 30 000 EURO) 

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH W LEŻAJSKU  

 

§ 1  

CEL 

1. Zapewnienia dokonywania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na dostawy, 

usługi i roboty budowlane nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 roku, (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) o wartości od 20 000 złotych do 30 000 euro, w sposób 

celowy i oszczędny z zachowaniem należytej staranności. 

§ 2 

ZAKRES 

1. Regulamin dokonywania wydatków publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (od 20 000 złotych do 30 000 euro) Zespołu 

Szkół Licealnych w Leżajsku, zwany dalej „regulaminem”, dotyczy realizacji zamówień prowadzonych 

bezpośrednio przez Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku w ramach działalności bieżącej i realizowanych 

projektów edukacyjnych. 

2. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

regulowane są w układzie: 

2.1 Zamówienia o wartości poniżej 20 000 złotych 

2.2 Zamówienia o wartości od 20 000 złotych do 30 000 euro 

3. Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza netto 20 000 złotych nie stosuje się postanowień 

niniejszego regulaminu.  

§ 3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Za stosowanie regulaminu odpowiadają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku w zakresie 

jego stosowania. 

§ 4 

TREŚĆ DOKUMENTU 

1.       Uruchomienie procedury zamówienia 

1.1 Decyzja o uruchomieniu właściwej procedury w celu udzielenia bądź zawarcia umowy, zamówienia 

w formie pisemnej na dostawy, roboty budowlane, i usługi należy do Dyrektora szkoły lub 

upoważnionej przez niego na piśmie osobie. 

1.2 Wniosek przed przedłożeniem Dyrektorowi szkoły, do rozpatrzenia winien uzyskać opinie 

głównego księgowego. 

1.3 Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego na piśmie osoba podejmuje decyzję, o której mowa w 

pkt 1.1 na podstawie wniosku opracowanego przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym 

stanowisku właściwym merytorycznie lub koordynatora projektu ze względu na przedmiot 

zamówienia - załącznik nr. 1 do regulaminu. 

Wniosek zawiera: 

a) opis przedmiotu zamówienia  

b) szacunkowa wartość zamówienia  

c) termin realizacji zamówienia 

1.4 Załącznikiem do wniosku jest zaakceptowany przez dyrektora szkoły protokół z przeprowadzonego 

rozeznania rynku. 

Protokół zawiera: 

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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b) termin realizacji wykonania zadania, 

c) aktualną wartość przedmiotu zamówienia, oszacowaną na podstawie cen rynkowych lub 

kosztorysu, 

d) przeliczenie wartości zamówienia ze złotych na równowartość wyrażoną w euro, przy 

zastosowaniu średniego kursu złotego, ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów na 

podstawie art.35 ust. 3 ustawy Pzp, 

e) nazwę i adres wykonawców /co najmniej dwóch/, 

f) proponowaną cenę oraz inne kryteria wyboru oferty, 

g) datę uzyskania informacji, 

h) propozycję udzielenia zamówienia wybranemu wykonawcy. 

1.5 Komórką organizacyjną właściwą do opracowania wniosku o którym mowa w pkt.1.3 oraz spisania 

protokołu z przeprowadzenia rozeznania rynku i prowadzenia kompletnej dokumentacji, związanej z 

postępowaniem o zamówieniach publicznych jest osoba upoważniona przez dyrektora: referent, 

osoba pracująca na samodzielnym stanowisku, koordynator projektu, który realizuje zadanie w 

podmiotowej sprawie. 

2. Określenie wartości zamówienia. 

2.1 Przy obliczaniu podstawy wartości zamówienia należy zachować zasadę określoną w art. 32-34 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.2 Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty 

budowlane. 

2.3 Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, 

zamawiający, przed wszczęciem postępowania, dokonuje zmiany wartości zamówienia. 

2.4 Przepisów regulaminu w procedurach od 20 000 złotych do 30 000 euro nie stosuje się do uzyskiwania ofert oraz 

realizacji umów dotyczących: 

a) dostaw, usług lub robót budowlanych, które mogą być świadczone przez jednego wykonawcę (z przyczyn 

technicznych o obiektywnym charakterze, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających 

z odrębnych przepisów oraz przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej), 

b) ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie 

mógł przewidzieć i wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia,  

c) usług arbitrażowych lub pojednawczych, 

d) gdy możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach, w związku z 

likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym lub upadłościowym, 

e) dostaw wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, 

f) dostaw gazu z sieci gazowej, 

g) dostaw ciepła z sieci ciepłowniczej, 

h) usług i prac zlecanych osobom fizycznym w ramach zawieranych umów zleceń, umów o dzieło, 

powszechnych usług pocztowych. 

3. Realizacja zamówień. 

3.1 Zamówienia nieobjęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych są dokonywane w sposób 

celowy i oszczędny, z zachowaniem należytej staranności, zapewniając realizację zasady 

uzyskiwania najniższych cen i najkorzystniejszej oferty. 

3.2 Zamówienia o wartości od 20 000 złotych do 30 000 euro netto, realizowane mogą być w formie: 

sondażu telefonicznego, faksem, elektronicznego lub pisemnego z zachowaniem zasady pisemności 

oraz przedstawieniem do akceptacji przez głównego księgowego i dyrektora szkoły protokołu z 

sondażu. 
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3.3 Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia zobowiązany jest do dokonania 

sondażu rynku i uzyskania co najmniej trzech ofert. 

3.4 W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe uzyskanie co najmniej trzech ofert 

(firmy nie są zainteresowane lub zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w punkcie §4 -2.-2.4) 

udziela się zamówienia wykonawcy, od którego uzyskano ofertę. 

3.5 W przypadku pisemnego zaproszenia do składania ofert powinno ono zawierać co najmniej: nazwę, 

adres, numer telefonu, faksu oraz adres internetowy zamawiającego, dokładny opis przedmiotu 

zamówienia, termin składania ofert. 

3.6 Dopuszcza się sporządzenie ofert w formie elektronicznej (wydruk przeprowadzonej korespondencji), 

w formie pisemnej lub faksem. 

3.7 W przypadku sondażu przeprowadzonego faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie zamawiający 

dokumentuje uzyskane dane w formie protokołu (notatki służbowej) -załącznik nr 2 do regulaminu. 

3.8 W przypadku zamówienia na roboty budowlane ofertę stanowią kosztorysy sporządzone przez 

oferentów. 

3.9 Zamawiający może żądać ponadto od wykonawców innych dokumentów, takich jak: aktualny odpis z 

właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

kopie uprawnień itp. 

3.10 Spośród zgromadzonych ofert wybiera się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia a w szczególności kosztów eksploatacji, 

parametrów technicznych, funkcjonalności terminu wykonania, gwarancji itp. 

3.11 Przebieg postępowania jest dokumentowany w formie protokołu z uwzględnieniem opisu złożonych 

ofert oraz przesłanek wyboru danego wykonawcy (załącznik nr 2 do regulaminu). 

3.12 Do protokołu (notatki służbowej) należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające fakt uzyskania 

informacji, np. pisemne oferty cenowe, wydruki korespondencji prowadzonej z daną firmą drogą 

elektroniczną itp. 

3.13 Zamówienia udziela się wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejsze warunki umowy. 

3.14 Wszelkie dokumenty związane z przeprowadzonym postępowaniem: notatka służbowa wraz z 

załącznikami są jawne. 

3.15 Zamówienia, objęte niniejszym regulaminem podlegają wpisowi do rejestrów prowadzonych przez 

komórki organizacyjne, które dokonują zamówień. 

3.16 Okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu wynosi:  do dnia 31 grudnia 

2020 r. Dokumentacja musi być przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i 

bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 5, oraz do informowania Instytucji Wdrażającej (Instytucji 

Pośredniczącej II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym 

Projektem.. 

 

§5 

UMOWY 

1. Przy zamówieniach o wartości od 20 000 złotych do 30 000 euro netto na dostawy i usługi zawiera 

się umowę lub sporządza się zamówienie w formie pisemnej. W przypadku zamówień na roboty 

budowlane zawiera się umowę w formie pisemnej. 

2. W pisemnej umowie umieszcza się postanowienia zabezpieczające interesy zamawiającego. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 - wniosek 

2. Załącznik nr 2 - protokół z rozeznania rynku 

3. Załącznik nr.3 - rejestr udzielonych zamówień 
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Załącznik Nr 1 

do regulaminu udzielania zamówień 

publicznych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, których 

wartość nie przekracza kwoty 30 000 

euro netto 

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

 ……………………………………………… 

/wnioskodawca-komórka organizacyjna/ 

 

Wniosek 

o dokonanie dostawy, usługi, roboty budowlanej o wartości 

przekraczającej 20 000 złotych do 30 000 euro netto 

1. Opis przedmiotu zamówienia   

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

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

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

/nazwa, cechy, ilość, jednostka miary/ 

2. Szacunkowa wartość zamówienia: 

wartość netto: .......................................................................... zł 

wartość brutto: ........................................................................ zł 

Wartość szacunkowa zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi ........................................................  

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

Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie  

z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia………………………...................................................... 

i wynosi  ......................................................................................................................................................... zł. 

Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu…… .......................................................... ………………. 

Na podstawie…………………………………………………………………………………………………… 

Osoba /osoby/ dokonujące ustalenia wartości zamówienia ............................................................................ … 

3. Termin realizacji zamówienia  ………………………………………

  

 

………………………………………… 

/podpis wnioskodawcy/ 

 

/wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody/ 

 

 

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

    

  Główny księgowy       Dyrektor Szkoły 
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Załącznik Nr 2 

do regulaminu udzielania zamówień 

publicznych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej których 

wartość nie przekracza kwoty 30 000 

euro netto 

Protokół 
Z przeprowadzonego rozeznania rynku  

zamówienia o wartości od 20 000 złotych do 30 000 euro 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Termin realizacji / wykonania zamówienia 

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

3. Szacunkowa wartość zamówienia ………………………………….………………zł netto ustalona na 

podstawie …………..………………………………………………………………………………………… 

4. Wartość zamówienia w euro …………………………… przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia ………………………………. 

5. Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia                                                                                                                

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Data ustalenia wartości zamówienia ……………………………………………………. 

7. Informacje dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano w formie: 

 Pisemnej/elektronicznej/ faksem/ innej (właściwe zakreślić) 

 

8. Informacje uzyskano w dniach……………………………………………………………………… 

9. Wybrano wykonawcę nr …………………………………………………………………………… 

10. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Notatkę sporządził/ła ..........................................................................................  

Zatwierdzam do realizacji: 

………………………………… 

   /data i podpis dyrektora szkoły/ 

L.P Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy Inne kryteria /wymienić/ 
Oferta 

Cena netto / brutto 

1. 
   

2. 
   

3.    
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Załącznik nr 3 

do regulaminu udzielania zamówień 

publicznych współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej których 

wartość nie przekracza kwoty 30 000 

euro netto 

 

 

Rejestr zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro 

 

L.p 
Numer 

zamówienia 

Przedmiot  

zamówienia 

Data zawarcia 

umowy/ 

złożenia 

zamówienia 

Data 

zakończenia 

realizacji 

zamówienia 

Cena Uwagi 
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REGULAMIN DOKONYWANIA WYDATKÓW PUBLICZNYCH NIEOBJĘTYCH PRZEPISAMI USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (10 000 EURO -30 000 EURO) 

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH W LEŻAJSKU  

 

 

§ 1  

CEL 

2. Zapewnienia dokonywania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane nieobjętych przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) o 

wartości od 10 000 euro do 30 000 euro, w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem należytej staranności. 

§ 2 

ZAKRES 

4. Regulamin dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych (od 10 000 euro do 30 000 euro) Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, zwany dalej 

„regulaminem”, dotyczy realizacji zamówień prowadzonych bezpośrednio przez Zespół Szkół Licealnych w 

Leżajsku w ramach działalności bieżącej i realizowanych projektów edukacyjnych. 

5. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie: 

2.1 Zamówienia o wartości poniżej 10 000 euro 

2.2 Zamówienia o wartości od 10 000 do 30 000 euro 

6. Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza netto 10 000 euro nie stosuje się postanowień 

niniejszego regulaminu.  

§ 3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Za stosowanie regulaminu odpowiadają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku w zakresie 

jego stosowania. 

§ 4 

TREŚĆ DOKUMENTU 

1.       Uruchomienie procedury zamówienia 

1.6 Decyzja o uruchomieniu właściwej procedury w celu udzielenia bądź zawarcia umowy, zamówienia 

w formie pisemnej na dostawy, roboty budowlane, i usługi należy do Dyrektora szkoły lub 

upoważnionej przez niego na piśmie osobie. 

1.7 Wniosek przed przedłożeniem Dyrektorowi szkoły, do rozpatrzenia winien uzyskać opinie 

głównego księgowego. 

1.8 Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego na piśmie osoba podejmuje decyzję, o której mowa w 

pkt 1.1 na podstawie wniosku opracowanego przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym 

stanowisku właściwym merytorycznie lub koordynatora projektu ze względu na przedmiot 

zamówienia - załącznik nr. 1 do regulaminu. 

Wniosek zawiera: 

a) opis przedmiotu zamówienia  

b) szacunkowa wartość zamówienia  

c) termin realizacji zamówienia 

1.9 Załącznikiem do wniosku jest zaakceptowany przez dyrektora szkoły protokół z przeprowadzonego 

rozeznania rynku. 

Protokół zawiera: 

i) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

j) termin realizacji wykonania zadania, 
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k) aktualną wartość przedmiotu zamówienia, oszacowaną na podstawie cen rynkowych lub 

kosztorysu, 

l) przeliczenie wartości zamówienia ze złotych na równowartość wyrażoną w euro, przy 

zastosowaniu średniego kursu złotego, ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów na 

podstawie art.35 ust. 3 ustawy Pzp, 

m) nazwę i adres wykonawców /co najmniej dwóch/, 

n) proponowaną cenę oraz inne kryteria wyboru oferty, 

o) datę uzyskania informacji, 

p) propozycję udzielenia zamówienia wybranemu wykonawcy. 

1.10 Komórką organizacyjną właściwą do opracowania wniosku o którym mowa w pkt.1.3 oraz spisania 

protokołu z przeprowadzenia rozeznania rynku i prowadzenia kompletnej dokumentacji, związanej z 

postępowaniem o zamówieniach publicznych jest referat, osoba pracująca na samodzielnym 

stanowisku, osoba upoważniona przez dyrektora lub koordynator projektu, który realizuje zadanie w 

podmiotowej sprawie. 

3. Określenie wartości zamówienia. 

2.5 Przy obliczaniu podstawy wartości zamówienia należy zachować zasadę określoną w art. 32-34 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.6 Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty 

budowlane. 

2.7 Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, 

zamawiający, przed wszczęciem postępowania, dokonuje zmiany wartości zamówienia. 

2.8 Przepisów regulaminu w procedurach od 10 000 do 30 000 euro nie stosuje się do uzyskiwania ofert oraz realizacji 

umów dotyczących: 

i) usług szkoleniowych w zakresie szkolenia indywidualnego, 

j) dostaw, usług lub robót budowlanych, które mogą być świadczone przez jednego wykonawcę (z przyczyn 

technicznych o obiektywnym charakterze, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających 

z odrębnych przepisów oraz przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej), 

k) ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie 

mógł przewidzieć i wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia,  

l) usług arbitrażowych lub pojednawczych, 

m) gdy możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach, w związku z 

likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym lub upadłościowym, 

n) dostaw wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, 

o) dostaw gazu z sieci gazowej, 

p) dostaw ciepła z sieci ciepłowniczej, 

q) usług i prac zlecanych osobom fizycznym w ramach zawieranych umów zleceń, umów o dzieło, 

powszechnych usług pocztowych. 

3. Realizacja zamówień. 

3.5 Zamówienia nieobjęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych są dokonywane w sposób 

celowy i oszczędny, z zachowaniem należytej staranności, zapewniając realizację zasady 

uzyskiwania najniższych cen i najkorzystniejszej oferty. 

3.6 Zamówienia o wartości od 10 000 do 30 000 euro netto, realizowane mogą być w formie: sondażu 

telefonicznego, faksem, elektronicznego lub pisemnego z zachowaniem zasady pisemności oraz 

przedstawieniem do akceptacji przez głównego księgowego i dyrektora szkoły protokołu z sondażu. 

3.7 Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia zobowiązany jest do dokonania 
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sondażu rynku i uzyskania co najmniej dwóch ofert. 

3.8 W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe uzyskanie co najmniej dwóch ofert 

(firmy nie są zainteresowane lub zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w punkcie IV-2.-2.4) 

udziela się zamówienia wykonawcy, od którego uzyskano ofertę. 

3.5 W przypadku pisemnego zaproszenia do składania ofert powinno ono zawierać co najmniej: nazwę, 

adres, numer telefonu, faksu oraz adres internetowy zamawiającego, dokładny opis przedmiotu 

zamówienia, termin składania ofert. 

3.17 Dopuszcza się sporządzenie ofert w formie elektronicznej (wydruk przeprowadzonej korespondencji), 

w formie pisemnej lub faksem. 

3.18 W przypadku sondażu przeprowadzonego telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie 

zamawiający dokumentuje uzyskane dane w formie protokołu (notatki służbowej) -załącznik nr 2 do 

regulaminu. 

3.19 W przypadku zamówienia na roboty budowlane ofertę stanowią kosztorysy sporządzone przez 

oferentów. 

3.20 Zamawiający może żądać ponadto od wykonawców innych dokumentów, takich jak: aktualny odpis z 

właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

kopie uprawnień itp. 

3.10 W przypadku ofert uzyskanych drogą telefoniczną, zamawiający może żądać dokumentów 

określonych w punkcie 3.9 od wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą. 

3.11 Spośród zgromadzonych ofert wybiera się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia a w szczególności kosztów 

eksploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalności terminu wykonania, gwarancji itp. 

3.12 Przebieg postępowania jest dokumentowany w formie protokołu z uwzględnieniem opisu złożonych 

ofert oraz przesłanek wyboru danego wykonawcy (załącznik nr 2 do regulaminu). 

3.13 Do protokołu (notatki służbowej) należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające fakt uzyskania 

informacji, np. pisemne oferty cenowe, wydruki korespondencji prowadzonej z daną firmą drogą 

elektroniczną itp. 

3.14 Zamówienia udziela się wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejsze warunki umowy. 

3.15 Wszelkie dokumenty związane z przeprowadzonym postępowaniem: notatka służbowa wraz z 

załącznikami są jawne. 

3.16 Zamówienia, objęte niniejszym regulaminem podlegają wpisowi do rejestrów prowadzonych przez 

komórki organizacyjne, które dokonują zamówień. 

3.17 Okres przechowywania dokumentów wynosi 5 lat od daty zakończenia realizacji zadania. 

 

§5 

UMOWY 

3. Przy zamówieniach o wartości od 10 000 do 30 000 euro netto na dostawy i usługi zawiera się 

umowę lub sporządza się zamówienie w formie pisemnej. W przypadku zamówień na roboty 

budowlane zawiera się umowę w formie pisemnej. 

4. W pisemnej umowie umieszcza się postanowienia zabezpieczające interesy zamawiającego. 

ZAŁĄCZNIKI: 

4. Załącznik nr 1 - wniosek 

5. Załącznik nr 2 - protokół z rozeznania rynku 

6. Załącznik nr.3 - rejestr udzielonych zamówień 
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Załącznik Nr 1 

do regulaminu 

udzielania zamówień publicznych 

których wartość nie przekracza 

kwoty 30 000 euro 

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

 ……………………………………………… 

/wnioskodawca-komórka organizacyjna/ 

 

Wniosek 

o dokonanie dostawy, usługi, roboty budowlanej o wartości 

przekraczającej 10 000 do 30 000 euro netto 

2. Opis przedmiotu zamówienia   

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

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

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

/nazwa, cechy, ilość, jednostka miary/ 

2. Szacunkowa wartość zamówienia: 

wartość netto: .......................................................................... zł 

wartość brutto: ........................................................................ zł 

Wartość szacunkowa zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi ........................................................ … 

Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie  

z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia………………………...................................................... 

i wynosi  ......................................................................................................................................................... zł. 

Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu ..................................................................  

Na 

podstawie………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba /osoby/ dokonujące ustalenia wartości zamówienia ............................................................................ … 

3. Termin realizacji zamówienia    

………………………………………… 

/podpis wnioskodawcy/ 

 

 

/wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody/ 

 

 

 

…………………………………………….   

 ………………………………………………….. 

  Główny księgowy       Dyrektor Szkoły 
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Załącznik Nr 2 

do regulaminu 

udzielania zamówień publicznych 

których wartość nie przekracza 

kwoty 30 000 euro 

Protokół 

Z przeprowadzonego rozeznania rynku  

zamówienia o wartości od 10 000 do 30 000 euro 

11. Opis przedmiotu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Termin realizacji / wykonania zamówienia 

…………………………………………………………………........... 

13. Szacunkowa wartość zamówienia ………………………………….………………zł netto ustalona na 

podstawie …………………………………………………………………………… 

14. Wartość zamówienia w euro …………………………… przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia ………………………………. 

15. Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia                                                                                                                

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Data ustalenia wartości zamówienia ……………………………………………………. 

17. Informacje dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano w formie: 

 Telefonicznej/ elektronicznej/ faksem/ pisemnej/ innej (właściwe zakreślić) 

 

18. Informacje uzyskano w 

dniach……………………………………………………………………………………… 

19. Wybrano wykonawcę nr 

……………………………………………………………………………………………. 

20. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Notatkę sporządził/ła ..........................................................................................  

Zatwierdzam do realizacji: 

………………………………… 

 /data i podpis dyrektora szkoły/ 

L.P Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy 
Inne kryteria 

/wymienić/ 

Oferta 

Cena netto / brutto 

1. 
   

2. 
   

3.    
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Załącznik nr 3 

do regulaminu  

udzielania zamówień publicznych 

których wartość nie przekracza     

kwoty 30 000 euro 

 

 

Rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty netto 30 000 euro 

 

L.p 
Numer 

zamówienia 

Przedmiot  

zamówienia 

Data zawarcia 

umowy/ 

złożenia 

zamówienia 

Data 

zakończenia 

realizacji 

zamówienia 

Cena Uwagi 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 


