
Z ARz ĄDZENIE NR 1 53 / 20 I 4
Burmistrza Miasta Jędrzejowa

z dnia 05 maja 2014 roku

w sprawie: Regu|aminu udzie|ania przez Gminę Jędrzejów zamówień
pub|icznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoĘ 30 000 euro.

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t j. Dz.U. z 20I3r., poz. 907 z późn. zm) oraz $ 2I
pkt 1 Zarząd'zenia Nr I00l20I1 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 02 rnaja
20I| roku w sprawie Regularninu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Jędrzejowie .' zarządzam co następuje:

s1

Ustalam ,,Regulamin udzielania przez Gminę Jędrzejów zamówień
publicznych, których warlośó nie przekracza wyrażonej w złotych
równowar1ości kwoty 30 000 euro'' stanowiący załączn1knr 1 do niniejszego
zarządzenia.

s2

Zarządzenie wchodzi w iycie z dniem podjęcia.

s3

Traci moc Zarządzenie Nr l 1712009 Butmistrza Miasta Jędrzejowa Z dnia 08

kwietnia 2009 roku w Sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o

wartości szacunkowej do 14 tys. elro pIZeZ Gminę Jędrzejów

ó p n I'! i/g-T rł {,
ń'.,.,, ....-l.'.--a

mgr Marc&r fYtszczetś



załąCznik nr 1

do zarządzenia Nr ,l53/2014

Burmistrza Mlasta Jędrzejowa
z dnia 05.05.2014r.

REGULAMIN UDZ|ELAN|A PRzEz GM|NE JEDRZEJoW zAMoWEŃ
PUBL|czNYcH, KToRYcH WARTośc N|E PRzLKRAczA WYRAŻoNEJ W

zŁoTYcH RoWNoWARToŚc| KWoTY 30 ooo EURo

s1
1. Do zamówień i konkursów, których wańość nie przekracza wpażoną w ztotych
równowańości kwoty 30 000 euro nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2OO4r. Prawo zamówień pub|icznych zwanej w da|szej części ,,ustawą Pzp''.
2. Podstawą usta|enia wańości zamówienia jest całkowite szacunkowe
Wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, usta|one z na|eżytą
starannością przez Wyznaczonego pracownika odpowiedzia|nego za
przeprowadzenie postępowania
3. Niedopuszcza|ne jest dzie|enie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości
w ce|u uniknięcia obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp oraz ramowych
procedur okreś|onych w $ 2 niniejszego regulaminu.

s2
1' Ramowe procedury udzie|ania zamówień pub|icznych uregu|owano

w następującym układzie:
,1) zamÓwienia o wańości do 2 000 euro'
2) zamówienia o wańości od 2 000 do 14 000 euro,
3) zamówienia o wartości przekraczającĄ 14 000 do 30 000 euro.

s3
Do zamówień, których wańość szacunkowa nie przekracza kwoty 2 000 euro nie

stosuje się postanowień niniejszego regulaminu'

s4
'1. Procedurę udzie|enia zamówienia o wartości od 2 000 do 14 000 euro rozpoczyna
zaakceptowana p|zez Nacze|nika Wydziału notatka z przeprowadzon ego rozeznan|a

ryn ku. Notatkę sporządza wyznaczony p racown ik.

Wzór notatki stanowl załącznik nr 1 do regu|aminu.
2. Notatka zawiera co najmniej:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) termin reaIizacjllwykonania zamówienia,
3j aktua|ną wańość przedmiotu zamóWienia, oszacowaną na podstawie cen, 

rynkowych Iub na podstawie wskaŹników cenowych okreś|onych
w ogólnodostępnych opracowaniach |ub na podstawie kosztow
zrea|izowanej inwestycji o podobnej złożoności |ub kosztorysu

4) prze|iczenie Wańości zamówienia ze zttotych na róWnowańość wyrażoną w

euro, przy zastosowaniu średniego kursu złotego, ogłaszanego przez

Prezesa Rady Ministrów na podstawie ań. 35 ust.3 ustawy Pzp,
5) nazwisko i imię osoby usta|ającej wańość zamówienia oraz datę usta|enia

wańości zamówienia
nazwę i adres wykonawcy
proponowaną cenę oraz ewenluaIne
datę uzyskania informacji,

inne kryteria wyboru ofeńy,
6)

7)

8)

e) ,,i-,'propozycję udzielenia zamówienia wybranemu wykonawcy wraz z



uzasaontentem
3. Rozpoznanie rynku może byó przeprowadzone pisemnie |ub te|efonicznie |ub
drogą e|ektroniczną (mai|ową).
4'Przy zamówieniach o wańości od 2 000 do 14 000 euro na dostawy i usługi
zawiera Się umowę |ub sporządza zamówienie w formie pisemnej. W przypadku
zamówień na roboty budow|ane zawiera Się umowę w formie pisemnej.
5. Do faktury wybranego wykonawcy, za rea|izaĄę zamówienia naleŻy dołączyć
notatkę z rozeznania rynku oraz zamóWienie Iub umowę' jeze|i były sporządzane.

s5
1. Procedurę udzie|enia zamówienia o wańości przekraczĄącej '14 000 do 30 000
euro rozpoczyna zaakceptowany przez Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza
Miasta, Sekretarza Miasta - zgodnie z kompeiencją , wniosek Nacze|nika Wydziału
lub osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku.
2. Wniosek zawiera:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia'
2) termin reaIizacjilwykonania zamówienia,
3) szacunkową aktua|ną wańość przedmiotu zamówienia, oszacowaną na
podstawie cen rynkowych Iub na podstawie wskaźników cenowych
okreś|onych w ogÓ|nodostęp nych opracowaniach |ub na podstawie kosztów
zrea|izowanej inwestycji o podobnej złożoności Iub kosztorysu inwestorskiego
4) prze|iczenie wańości zamówienia ze zttolych na równowańość w euro, przy
zastosowaniu średniego kursu złotego' ogłoszonego przez Prezesa Rady
Ministrów na podstawie ań' 35 ust.3 ustawy Pzp,
5) dane osoby' która dokonała usta|enia wartości zamówienia,
6) datę usta|enia wańości zamówienia (nie wcześnie1 niż 3 miesiące przed
dniem wszczęcia postępowania d|a dostaw i usług oraz nie wcześniej niż 6
miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania d|a robót budow|anych)
7) nazwę i adres potencja|nych wykonawców zamówienia,
B) dane osób odpowiedziaInych za rea|lzaĄę zamówienia

Wzór wniosku stanowi zattącznik nr 2 do regu|aminu.
3. Dla zamówień publicznych o wańości przekraczĄącej 14 000 do 30 000 euro
przeprowadza się pisemne rozeznanie cenowe' zapraszając do składania ofeń.
Druk zapytania cenowego wraz z formu|arzem ofeńy na|eiy przekazać w formie
pisemnej osobiście (potwierdzając odbiór) |ub Iistownie lub drogą e|ektroniczną.
oferty w postepowaniu o udzie|enie zamówienia pub|icznego o wańości

wzekracząącE 14 000 do 30 000 euro winny być składane tylko i wyłącznie w formie
pisemnej. NiedopuszczaIne jest składanie ofeń w formie faksu bądź formie
elektronlcznej.
Wzór druku zapytania
reg ulam in u.

cenowego wraz z formu|arzem ofeńy stanowi załącznik nr 3 do

4' Po olrzymaniu ofert wykonawcÓw, pracownik wyznaczony
postępowania zobowiązany jest do sporządzenia protokołu

do przeprowadzenia
z przeprowadzonego

rozeznanta cenowego.
WzÓr protokołu stanowi zattącznik nr 4 do regulaminu.
5. Udzie|enie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej

ważnej ofeńy.
6. Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożzył najkorzystniejszą ofeńę '

7. Udzie|enie zamóWienia zatwierdza Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza
Miasta, Sekretarz Miasta |ub Skarbnik Miasta - zgodnie z właściwością.
B. Z wybranym wykonawcą zawiera się umowę w formie pisemnej.
9. Do faktury wystawionej przez wybranego wykonawcę za rea|izaqę zamóWienia, 

(

/.--\..'|



dołącza Się dokument potwierdzający odbiór zamóWienia (np' notatkę służbową'
protokół odbioru itp.)
10. Przeprowadzenie rozeznania rynku potencja|nych wykonawców nie ma
zastosowania w przypadku gdy ze wzg|ędu na szczegó|ny charakter i rodzaj dostaw'
usług Iub robÓt budowlanych uzasadnione jest z|ecenie reaIizacji zamówienia
konkretnemu wykonawcy. Przesłanki wyboru wykonawcy na|eży dołączyć do
protokołu.
11. Dokumentac'ja z postępowania o udzielenie zamówienie prowadzona jest przez
pracownika Wyznaczonego, który jest odpowiedzialny za jego rea|izaĄę '

s6
obowiązkiem Wyznaczonego pracownika odpowiedzia|nego za przeprowadzenie
postępowania jest staranne przygotowanie postępowania o udzie|enie zamówienia
pub|icznego oraz wydatkowanie środków publicznych w sposób ce|owy i oszczędny.

s7
Zamówienia, objęte niniejszym regu|aminem pod|egają wpisowi do rejestrÓw

zamówień prowadzonych przez WydziaĘ '

Wzór formu|arza stanowi załącznik nr 5 do regu|aminu.

R F,5 i-ĄT ji' z rl
'ą 

,.-.., .."^{
mgr hłf{}rcin Fisz{zek



załącznik nr l do Regulaminu udzielania przez Gminę
Jędrzejów zamówień publicznych, których wańość nie

przekracza złotych równowat1ości kwoty 30 000 eulo

Notatka
z przeprowadzonego rozeznan ia ryn ku

zamówienia o wańości od 2 000 do 14 000 euro

1. oois przedmiotu zamówienia:

2. Termin reaIizacjilwykonania zamóWienia

: 
*:1":::.'1*ll: 

:l::T::::::::i::o:::*':

4. Wańość zamóWienia W euro ..''.'..'..'..''.'..'....przeIiczona zgodnie z
Rozporządzen iem
Prezesa Rady Ministrów z dnia . '...........
5. Nazwisko i imię osoby, która usta|iła wańość zamówienia
6. Data usta|enia wańości zamówienia.'..
7. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

B. Informacje uzyskano w dniach.........
9. Wybrano wykonawcę nr.......'.............

1 0.Uzasad nienie wyboru ofeńy najkorzystniejszej

Zatwierdzam do realizacli:

(data i podpis osoby upoważnioneJ)

--y

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria(
wymienió)

Oferowana
cena

1.

2.
3.



zaĘcznik nr 2 do Regulaminu udzielania przez Gminę
Jędrzejów zamówień publicznych, których waftość nie

przeklacza złofych rÓwnowaftości kwoty 30 000 euro

(miejscowośĆ' data)

(wnioskodawca-komórka organizacyjna)

WNIOSEK
o dokonanie dostawy/usługi/roboty budow|anej o wartości

przekraczającej 14 000 do 30 000 euro.

1 . Opis przedmiotu
zamóWien ia.. ...

łń"'*a, cechy, i|ośÓ, jednostka mlary)

2. Szacunkowa WańośÓ zamówienia:
Wańośó netto '. '.. '.. '.. '... '. ' ' ' '.. ' '. ' '. '....... zł
wańość brutto . '.. ... ... '.. ' . ... .... .. ' .... ... '.. .. zt
Wartość Szacunkowa zamóWienia netto W prze|iczeniu na euro Wynosi....'..'.... netto

Średni kurs złotego do euro służący do prze|iczenia wańości zamóWienia przyjęty

został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
iwynosi '''.'.,,''.''zł'
Usta|enia wartości zamówienia dokonano W dniu .......''..'.
Na podstawie .

osoba/osoby dokonujące uSta|enia Wartości zamóWienia.....
3. Termin rea|izaqi zamóWienia
4' Nazwa i adres potencja|nych wykonawcóW zamóWienia ( w przypadku

korzystania z uregulowań zawartych w $ 5 ust. 10 regu|aminu, na|eży podaó

uzasadnienie)
4. osoby odpowiedziaIne za rea|izaĄę przedmiotu zamówienia

t/ .. ... .. ... .. ,.. .. ... .

(imię i nazwisko)

2t ....................
(imię i nazwisko)

Wyrażam zgodę/nie Wyrażam zgody'

(data i podpis osoby upor,vażnionej)

podpis wnioskodawcY

' niepotrzebne skreś|ić



ZaĘcznik irr 3 do Regulaminu udzielania przez Gminę
Jędrzejów zamówień publicznych, których waność nie

przekacza Złotych równowartości kwoty 30 000 eur.o

pieczęć zamawiającego

(miejscowoŚÓ i data)

ZAPYTANIE CENOWE

1'Zamawiający

Nazwa zamawiającego

za)rasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamóWienia

3' Termin rca|izaqi zamóWien|a

4. okres gwarancji (eś|i dotyczy)..

5. Miejsce i termin złożenia ofeńy

6' Miejsce itermin otwarcia ofeń .... '.......

7. Warunki płatności

8. osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami ''.........''..'...'..

9. Sposób przygotowania ofeńy: ofeńę na|eży sporządzió w formie pisemnej,

w języku po|skim na formu|arzu oferty Stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego

zapytania
'10. Kryterium oceny ofeń: cena |ub ewentualnie cena iinne kryteria odnoszqce się

do przedmiotu zamÓWienia

11.Termin związaniazofeftą:...... dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna

się wraz z upływem terminu sktadania ofeń.

1,,(._..4

(podpb ccby LpoMrż*yq)



ZĘniknr 1 do zapytslnia cenclurego

FORMUI-ARZ OFERTY

Nazwa firmy (Wykonawcy)

Adres Wykonawcy ..................
(miejscowośÓ z kodem, nazwa ulicy z numerem |oka|u,

Województwo)

REGON

Telefon

NIP

Fax

1.

orzeomtou zamovventa za:

PodatekVAT'.'''.''.''.''.''. ''.''.''.'..'.'..'.zł(;i";;i;'i;i;;h''.'.''''.''''.''.''''.''.''. '..'..'... . ......)

zł (SłoWnle złotych

2. oświadczam, że:
a). zapoznałem się z pŻedmiotem famÓWienia - a tym samym uzyskałem konieczne
informacje potrzebne do właściwego sporządzenia ofeńy iWykonania przedmiotu
zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeŻeń
b). posiadam uprawnienia do wykonywania działaIności Iub czynności objętej zamóWieniem
c). posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny' osoby zdo|ne do
wykonania zamówienia oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na
prawidłową r ea|izaĄe przedm iotu zamóWienia'
d). nie będę Żądał za|iczki na poczet rea|izaąi przedmiotu zamówienia
3' Zobowiązuj Się do Wykonania W przedmiotu zamówienia w terminie
4. Udzie|am gwarancjl i rękojmi na okres od daty odbioru końcowego przedmiot-
zamówienia (eś|i dotyczy)
5' Przyjmuję dniowy termin płatności faktury/rachunku |icząc od daty jej wpływu do

Zamawiającego wraz z dokumentami uprawniającymi do złoŻenia faktury'
6' Pozostaje związany złożoną of er1'ą przez okres '...'. dni'

(miejscowość. dnia)

podpis(y) i pieczątka upełnomocnionego pzedstawicie|a Wykonawcy

\)f ---'-\



załącznik n( 4 do Regulaminu udzięIania przez Gminę
Jędrzejów ZamóWień publicznych, któ|ych waltość nie

przekracza Złotych lównowartości kwoty 30 000 euro

Protokół
rozeznania cenowego

zamówienia, o wańości przekracza!ącej 14 ooo do 30 000 euro

1. W ce|u udzie|enia zamóWienia
przeprowaozon o rozeznante cenowe.

2. W dniu . '.. '.. ' zaproszono do udziału W postępowaniu niżej
Wymienionych WykonaWcóW poprzez rozestanie/dostarczenie osobiste formuIarza
zapytania cenowego, który stanowi integra|ną częśÓ niniejszej dokumentacji.

3. Wterminie do dnia......'..'.. '20'.''r' do godziny przedstawiono poniżSze
ofeńy:

4. Uzasad nienie wyboru oferty najkorzystniejszej

(podpls Nacze|nika Wydziału Iub osoby
zatrudnionej na samodzielnym stanowisku

pleczątka)

Za\nerdzanl nie zatwierdzam.

Data i podpis osoby upoważnionej

Lp. Nazwa wykonawcv Adres wvkonawcv Cena netto Cena brutto Uwaqi
I

2.

3.

-niepotrzebne skreŚ|iÓ



ZaĘcmik nr 5 do Regu|aminu udzielania przez Gminę
Jędrzejów zamówień pubJicznych, których Wańość nie

przebacza złoĘch równowaftości kwoty 30 000 euro

Rejestr zamówień publicznych których wańość nie przekracza wyrażonej
w złotych róWnowańości kwoty 30 000 euro

L.p.
Numer

zamÓWienia
Przedmiot

zamÓWienia

Data zawarcia
umowy/
złofenia

zamówienia

Data zakończen.a
reaIizacji ZamÓWienia

Cena Uwagi


