ZARZ"tDZENIE Nr 8712020
Wojta Gmioy Now. Miasto
,doi. 31 grudoi. 2020

w sprawie wprowadzcoia regulamiuu udzietlloia zamowieli publicznycb 0 warlosci
Djeprzekl"aczaj~cej

kwoty 130 000,00 zlotych nctto

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samor~dzie gminnym (Dz. U. z 2020.
poz. 7(3) w zwi'lZku z art. 44 ust. 3 ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U.
z 20 I. poz. 869 ze zm.), oraz art. 2 ust. J pkt. I ustawy z dnia \1 wrze.snia 2019 Prawo Zam6wien
Publicznych (Dz. U. z 20 19, poz. 2019 z p6:Zn. zm.) zarz~dzam co nastypuje:
§I
Wprowadza sift iegulamin udzielania zam6wien publicznych 0 wartosci nieprzekraczajqcej kwoty
130 000,00 zlotych neUa w Urzydzie Gminy Nowe Miasto, zgodnie z zatl}cznikiem do niniejszego

lar74dzenia.
§2
Wykonanie zaroJ:dzenia powierzam kierownikom referat6w j samodzielnym stanowiskom w Urz!(dzie
Ominy Nowe Miasto,
§3
Z dniem wejseia w tycie niniejszego zarllJ:dzenia (raei moe ZarllJ:dzenie Nr 19/2014 W6jta Omioy
Nowe Miasto z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zam6wien publicznyeh, ktorych wartosc szaeuokowa netio oie przekmcza wyrai.onej w zlotych
r6wnowartosci kwoty 30 000 euro,

§4
Zal71ldzenie wchodzi w tycie z dniem 1 stycznia 2021 roku,

S/(IlI'(II1I'

Zalqcznik nr 1
do ZarnJdzenia nr 8712020
W6jta Gminy Nowe Miaslo
z dnia 31 .12.2020 r.

REGULAMfN
UDZIELANIA ZAM6wI EN PUBLlCZNYCH

o WARTOSCI NI EPRZEKRACZAJI\CEJ KWOTY 130000,00 ZLOTYCH NETTO
W URZI;DZIE GMINY NOWE MIASTO

Rozc.Jziall
Postanowienia ogolne

§I
t. lIekroc w regulaminie jest mowa 0:
1) Regulaminie - naleiy przez to rozumiec niniejszy regulamin;
2) W6jcie Gmiuy - naleiy przez to roz1.imiec W6jta Ominy Nowe Miasto;
3) Skarbniku Gmioy - nalezy przez to rozumi ec Skarbnika Gminy Nowe Miasta;
4) ustawie - naleiy prze to rozwniec ustaw~ z dnia J I wrzesnia 20 19 r. Prawo zam6wieri
publicznych (Ij. Dz. U. z 20 19 r. poz. 20 19 ze zm.);
5) us~awie 0 finansacb publicznych - nalezy przez \0 rozumiec ustaw~ z dnia 27 sierpnia
2009 rok u 0 finan sach publicznych (I.j. Dz. U. z 20 19 r. poz. 869 ze zm.);
6) komorce organizacyjnej - nalezy p rzez to rozumiec referat lub samodzielne stanowisko
pracy w rozumieni u Regulaminu Organizacyj nego Urzydu Gmioy Nowe Mi asto
ustalonego odnrbnym z.arzt}dzeniem W6jta Gminy Nowe Miasto;
7) Zamawiaj~cym - naJety przez to rozumiec Gminl( Nowe Mi8sto~
8) Wykon3wcy - naJeiy przez to roz umiee osobl( fi zyczn'l. osob~ prawn~ albo jednostk~
organizacyjoC} nie posiadajqcC} osobowosci prawnej. ktora oferuje na rynku wykonanie
rooot budowlanych lub obiektu budowlanego, dostaw y produkt6w lub swiadczenie uslug
lub ubi ega si y 0 udzielenie zam6wienia publi cznego, ztozy!a oferty lub zawada umow y
w sprawie zam6wienia publicZllego;
9) szacuokowej wartosci larnowieoia - naleiy przez to rozumiec wartosc, kt6rej podstaw'l
ustalenia jest calkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od
towarow i uslug, ustalone przez Zamawiaj ~cego z nalezytC} starannosci(J;
10) dostawach - na lety przez to rozurrUec nabywanie produktow, kt6rymi ~ rzeczy
ruchome, energia oraz prawa maj<Jlkowe, jeteli mosC} bye przedmiotem obrotu,
w szczeg61nosci fia podstawie umowy sprzedai:y, dostawy, najmu dzieriawy oraz
leasingu Z opcj<J lub bez opcji zakupu, kt6re moze obej mowac dodatkowo rozmieszczenie
lub instalacjy;
It ) robotach budowlanych - nalezy pIzez to rozumiec wykonanie alba zaprojektowanie
i wykonanie robot budowlanych okreSlonych w przepisach okrdlonyc h w zal(Jcmiku
II do dyrektywy 2014124fUE lub obiektu budowlanego, a takze realizacjl( o biek tu
budowlanego. za pomoq dowolnych srodk6w, zgodnie z wymaganiami okreslonym i
przez Zamawiaj~cego;
12) uslugach - nalezy przez to rozumiec wszelkie swiadczen ia, kt6rych przedmiotem nie sC}
roboty budowlane lub dostawy;
13) obsludze prawncj - nal ety przez to rozumiee wsparcie prawne dla Urzydu zapewnione
pILez podmiot znajdujC}cy siy poza strukturl} organizacyjn<} U rz~du (kancelaria prawna).
§2

1.

Niniejszy Regulamin stosuje sicr do zam6wien, kt6rych wactose rue przekIacza kwoty
130 000,00 zl netto.
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2.

W przypadku udz ielania zam6wien realizowanyeh w ramach projekt6w dofinansowanych
z funduszy zewn<rtnnych, w szczeg61 nosci z Unii Europejskiej, pierwszenstwo
stosowania maj'l zapisy wytycznych instytucji Za.r74dzaj 'lcych proj ektami.

§3
I.
I)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)

Regulaminu nie stosuje si'r do:
zam6wien, kt6re mog~ bye zrealizowane tylko przez jednego Wykonawc y, z przyczyn
technicznyeh 0 obiektywnym charaklerze, albo z przyczyn zwi~ych z ochron~ praw
wyl,\cznych, wynikaj,!cych z odrttbnych przepisow, alba w przypadku udzielania
zam6wienia w zakresie dzialalnosci tw6rczej lub artystycznej;
zam6wieil., ktoryeh udzielenie jest kon iecrne ze wzglttd u na zagroZeni e lyeia, z<irowia,
mienia lub awarii , kt6ra wymaga natychm iastowego usuni<rcia;
jednorazowych zam 6wieil. polegaj <)cych na zlecen iu uslug Z zakresu kontroli zarnowien
realizowanych lub zrealizowanych przez Wykonawc6w na podstawie zawanyc h wnow,
w szczeg61nosci uslug bieglego lub eksperta ;
zam6wien na dostawy, uSlug i i foboty budowlane ni ezb~d n e do przeciwdziatania
COVID-1 9,
jeteli
zachodzi
wysok ie
prawdopodobienstwo
szybkiego
i niekontro lowanego rozprzestrzcniania si«r choroby lub jezeli wymaga tego ochrona
zdrowia publicznego;
zamowien na uslugi szkol eniowel edukacyjne;
organizacji koncert6w i imprez artystyczno-rozrywkowych oraz rekreacyjnych;
uslug zwi<JZaIlych z wczdniejszymi opracowaniami (dok.umentacja projektowo
kosztorysowa, geodezyjna itp.), jezeli icll zakres wymaga anali zy, przeliczenia,
przeprojektowania lub zmiany, w celu dostosowania iSlniej<)cej dokumentacji lub
projektu do obecnych lub przyszlych wymog6w Zamawi ajqcego;
w przypadku zakupu arlykuJ6w codziennego uZytku; artykul6w spozywczych. wi f!Z3nek
oko licznoSciowych, srodkow czystosci oraz drobnych material6w i nan~dzi do
remontow bieU}cych
zak upu uslug w zakresie obslugi prawnej, w tym zastlfpstwa procesowego;
zam6wien, kt6rych przedmiotem s'l dostawy lub uslugi z zakresu dzialalnosei o5wiatowej
zwiqzane z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podIyczni k6w, materia16w
edukacyjnych i maleriaJ6w ewiczeniowych, 0 kt6rych mowa W uslawie z drua 7 WTZeSnia
1991 r. 0 systemie oswiaty, jezeli zam6wienia te nie sluz.q wyposaianiu Zamawiaj,!cego
w srodki lrvIale przeznaczone do bieZqcej obslugi jego dzial alnosci;
zakup ustug w zakresie doradztwa podatkowego;
zakup6w dotyC24cych realizacji polityki infonnacyj nej i promocyjnej Urz«rdu, W tym
druk plakal6w, kalendarzy, baner6w, plansz, ulotek i material6w infonnacyjnych Jub
promocyjnych;
zakupu aula osobowego do ceJ6w sluZbowych.
Wyzej wymjemone zamowlenia podlegaj<) zatwierdzeniu przez W6jta Gm..iny
i potwi erdzeniu Skarbnika Ominy.
Udzielenie zam6wienia w w/w przypadkach rue zwalnia od stosowania zasad
dokonywania wydatk6w wynikaj(!cych z innych akt6w prawnych, W szczeg6lnoSc.i
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dotycz&cych

w zakresie racjonalnosci
efektyvmosci
wyn ikaj~cych
wydatkowarua
srodk6w
publicznych,
a
takze
wytycznych
z przepis6w prawnych i dokumen l6w okrd laj'lcych spos6b udzielania zam6wien
wsp6Hinansowanych ze srodk6w eu ropejskich lub innych mechanizmow finansowych

2.

finans6w

publicznyc h

W przypadku zam6wien, 0 kt6rych mowa w ust. 1 Zamawiaji}cy kieruje si~ zasadami
okrdlonymi wart. 44 us!. 3 USlawy a finansach pUblicznych. Podstaw,}
udokumentowania zarn6wienia, a kt6ryrn mowa w ust. 1 jest dokumenl ksi~gowy
(umowa, faktura, rachunek, nota itp.), opisany oraz sprawdzony pod vngl~dem
rnerytorycznym przez kom6rk ~ organizacyjn'l odpow iedzialn~ z.a real izacjtr zadania.

§4
1.

Procedury udzielania zamowien publicznych, a kt6rych mowa w § 2 ust.l Regulaminu
okreSlone w ukladzie:

S<j.

I)

zam6wien 0 wartosci szacunkowej r6wnej nie przekraczaj,!cej kwoty 25 000,00 zl nett a
na uslugi, dostawy i roOOty budow]ane;
2) zamowien 0 wartosci szacunkowej powyzej 25 000,00 z1 netto a nieprzekraczaj'lcej
r6wnawartasci kwoty 130 000,00 zt netta na ustugi, dastawy i roboty budawlane.

§S
1.
2.
3.

4.

5.

przygatawanie zam6wien, a kt6rych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu nalezy do
zadaft kam6rek organizacyjnych odpawiedzialnych za reali zacjy zadania;
przygotowanie zamowien. 0 kt6rych mowa w § 4 ust. I pkt. 2 Regul ami nu nalezy do
zadan ko m6rek organ izacyj nych zajllluj'lcych sif; zam6wieniami publicznymi .
Niedopuszczalne jest dzielenie zam6wieni a oa cZ'rsci lu b zanizan ie jego wartoSci
w celu uniknicrc ia obowi<}Zku stasowania przepis6w ustawy 0 zam6wieniach publicznych
lub niniejszego regulaminu.
W przypadku zarn ierz.enia udziele nia zam6wienia przez kom6rk y organizacyjn'l
zobowiqzana ana jest wystasowac zapytanie do pozostatych kom6rek organizacyjnych,
wabec jakich dochodzi prawdopodobienstwo, ze zarni e rzaj~ przepro wadzic pastypowanje
o udzielenie zam6 wienia 0 charakterze lozsamym z planowanym przez jega kom6rkcr
organizacyjn'l. w cel u ustalenia rzeczywi stej wi elk asci planowanego przez Gmincr do
zrealizowania zakresu zam6wienia .
Udzielenie zam6wienia powinno odbywac si'r w spos6b ce lo\Al)' i oszczcrdny
z zachowan iem zasady uzyskiwania jak naj lepszych efekt6w z danych naklad6w oraz
optymalnego doboru metod i srodk6w sluZ<Jcych oSi<}gniyciu zalozonych cel6w,
z uwzglydnieniem zasad r6wnego traktowan ia wykonawc6w, uczciwej konkurencj i,
bezstronnosc i, obiektywizmu, przejrtystosci praz pi semnosci pos l~powa ni a.
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Rozdzial II
Ustalenie szacunkowej w3rtosci zam6wicnia

§6
1,

UstaJenia wartoscl szacunkowej zam;)w!ema dokonuje kom6rka organizacyjna
odpowiedzialna za realizacjy zam6wienla lub inny pracov>'nik wyznaczony przez
bezposredniego przelozonego komorki organi;;.acyjnej. Ustalenia wartoSci szacunkowej
moze dokonac rovmiez osoba zatrudmona na podstawte odrybncgo zlecenia (umo'Vvy), np.
do wykonania kosztOrySll inwestorskiego.
2. Przed wszczyciem postypowania 0 udzielenie zamowienis, nale:ty dokonac anruizy rynku
w cdu oszacowania jego wartoScL Podstawlf ustaJenia wartosci zamowienia oa uslugi lub
dostawy moze bye w szczegolnosci:
i) !<tczna wartosc zam6wiel1 tego samego rodzaju udzielonych w termlnie poprzednich
12 ntiesi~y lub w poprzednirn roku budzetowym, z uwzglvrdrueniem zrnian ilosciowycb
zamavvianych US:fug tub dostaw oraz prognozowanego na duny rok srednioroc7.11ego
wskainika Cen towar6w i usiug konsumpcyjnych og6iem;
2) badanie rynku przeprowadzone z wykorzystaniem jednego z pnniiszych wariantow:
a) za pomocf} zapytania ceno'\.vego skierowanego do co najmniej 3 potencjalnych
Wykonawc6w (z tej samej braniy co pf'zedmiot zamowienia) drog~ pisemn(} tub Zit
posrednic(wem poczty elektronicznej lub
b) poprzez \o"ydruki ze stron intemeto""Ych Coo najmniej 3- ofen zawierajf}cych ceny usrug lub
dostaw opatrzone dat,! dokonania vrydn1ku,
3, W przypadku zam6wien, nie przekraczaj'1cych r6wnowarto!ki kwoty 25 000,00 z) netto
ustalenia szacunkowej wartosci zam6wie.nia dokonac mo'lna w formie roZtli0W:Y
telefonicznej. W przypadku rozmowy teJefonicznej pracownik komorkl organizacyjnej
spon.t}dza pisemnZ! notatk y, w kt6rej zawartc zostajq ustalenia z przeprowadzonego
rozeznania rynku drogq telefonicznq.
4, Do okreSlenia wartosc1 szacwlkowej zam6wienia na roboty budowlane podslawy
stanowi aklualny kosztorys inwestorski lub wst</pna wycena robot.
s. Ustalenia wartosd zam6wienia dokomtie si~ oie wczesniej nii::
a) dla dostaw i ustug - 3 miesiftce przed dniem wszczycia post<;powania 0 udzielenie
zam6wienia,
b) dia rob6t budowlanych - 6 micslycy przed dniem wS7..czycia postypowania
o udzielerue z.amowienia.
6. W przypadku, gciy wlyCej
jedna kom6rka organizacyjna zamierza udzielic ?..amoVtienia.
o charakterze to7.3amym, tj, gdy jednoczes(uc zachodzi tozsamosc przedmiotowa
i czasowa tego zamowienia, a jego zrealizowanie jest m07Jiwe przez jednego
Wykonawc't, Sq one wbowi!f.Z8.ne \vsp6lnie ustalic. wartosc zam6w:ienia.
7. lezeli po ustrueniu wartosci zam6wienja nastqpHa zmiana okolicznosci maj'lcych .vpiyw na
dokonane ustalenie, nale:ty przed wszcz~ciem postypowania dokonac zmiany wartosd
zam6\vlenia.
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Udzielanie zamowieIi pubJicznych

0

Rozdzial III
wartosci szacunkowej nie przekraczajl.Jcej kwoty
2S 000,00 zl netto
§7

1.

Dla zam6wien 0 wartosci szacunkowej nie przekraczajqcej r6wnowartosci kwoty
25 000,00 zlotych nelto - dopuszczalne jest dokonanie zakupu bezposredniego bez
przeprowadzania procedury wyboru wykonawcy okrdlonych niniejszym regularninem.
2. Komorka organizacyjna odpowiedzialna za real i zacj~ zam6wienia dokonuje wyboru
wykonawcy, kieruj(}c 51'1: zasad q naleiytej starannosci i uzyskiwania najlepszych efeklow
z danych nakladow.
3. Kom6rka organizacyjna dokonuje zam6wienia oa podstawie uSlnej lub pisemnej
akceptacji W6jta Gminy lub osoby pnez niego upowawionej oraz potwierdzeni u przez
Skarbnika Gminy, zabezpieczenia srodk6w oa wskazane zam6wienie.
4. Wydatkowane srodki nalezy udokumentowac stosown~ faktur~ lub rachunkiem. Nie rna
obowi~ku zawierania urn6w z zachowaniem fonny pisemnej z Wykonawcami.
W przypadku zam6wien, ktorych przedmiotem S<} roboty budowlane. 0 wartosci r6w:nej
i przekraczaj<}cej 5 000,00 zl brutto - nalezy zawfZee z wykooawc~ stOSOWllEl umow~ oa
pismie. kt6ra winna regulowac prawa i obowi,!zki stron umowy oraz najwazniejsze
wymagania Zamawiaj')cego.
5. Podstaw'l udokumentowania udzielenia zam6wienia powyzej kwoty 1000,00 zl netto jest
jednorazowe zlecenie (zam6wienie) na podstawie kt6rego Wykonawca wystawi faktur y
lub rachunek.
6. Cala dokumentacja z postypowania a udzielenie zam6wienia przechowywana jest
u pracownika merytorycznego, k{ory odpowiedzialny jest za jej realizacjy oraz
archiwizacj~ .

Rozdzial IV
Udzielooie zamowien publicznych 0 wartosci szacunkowej powyzej 2S 000,00 zl (netto)
i wartosci szacunkowej netto nieprzekraczajqcej kwoty 130000,00 zlotych
- Zapytanie ofertowe

§8
I.

Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamowienia d!a zamowien 0 wartosci szacunkowej
powyzej kwoty 25 000,00 zJ netta ; wartasci szacunkowej netta nieprzekraczaj<}cej kwoty
130 000,00 zl.
2. Zapytanie ofertowe przeprawadza kom6rka arganizacyjna zajmuj<}ca si~ zamowieniami
publicznymi ktora ponos; odpowiedzialnosc za przeprowadzenie posttypowania na
podstawie zlozonego pisemnego wniosku przez kom6rky organizacyjn<} odpowiedzialn<}
za realizacjy danego zam6wienia.
3. Kom6rka organizacyjna adpowiedzialna za realizacjty zam6wlenia ponosl
odpowiedzialnosc za przygotowanie post~po wani a, a w szczeg61nosci odpovviada za:
I) prawidtowe przygolowanie opisu przedmiolu zam6wienia;
2) okreslenie wartosci szacunkowej zamowienia;
3)pr.ledstawienie projektu umowy, a w wyj<}tkowych przypadkach uzgodnionych z kom6rk'l
organizacyjn<} zajrnuJ'l:C'l siC( zamowieniami publicwymi - is(Olnych postanowien
umownych;
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4) okreslenie propozycji tenninu realinlcji zamowierua,
4. Na minimum 14 dni przed planowanym wszczttciem postttpowania komo,rka
organizacyjna odpov,.'iedziatna za rea1i7..acj<;: zamowienia zobowiqzana .iest przedstawic
kom6rce odpowiedzialnej za zamowlenia pubHc7-J)e \\-'niosek, 0 kt6rym mmva w ust
2 omz ewentualnie inne dokumenty njezb~ne do rozpocz~cia post~powania.
5. Podstawq. wszczycia procedury w trybie 7..apytania ofertowego Jest zgoda W6jla Gminy
udzielana na pisemny wniosck kom6rki organizaeyjllej odpowled7iaJnej za reali7.acJ~
7..am6wienia, po uprzedniej kontroH komorki organizacyjnej odpowiedzialnej :til.
zam6\yienia publiczne oraz Skarbnika Gminy w zakresie zabezpieczenia srodk6w
\V pianie finansO\v)'n1.
6. Kom6rka organizacyjna odpmviedzialna l.3 realizacje zamowienia dokofllJje opisu
przedmiotu zam6wienla oraz opraco\\uje projek1 umowy, ewentuaJrue - 'l. zastrzez.eniem
postanowienia ust 3 pkt 3 -. istotne postanowienia umowy, w zakresie realizacji
zarnowienia.
7. W przypadku, kiedy wniosek nie b~dzie zawierai wszystkkh njezbt;dnych infonnacji,
o kt6rych mowa powylej, kom6rka organizacyjna zajmujl}ca siy zam6wfeniami
pUbhcznymi nie przyjmuje lub ZV{raca wnlosek do kom6rki orgmrizacyjnej
odpo\\'iedzialnej za reafizacjy zarn6wie-nia w ce!u jego uzupe1nieoia ze wskazaniem na
\vysti!-puj<i-ce braki. Kom6rka organizacyjna zajrnuj'}ca Sly 7.am6wieniami publicznymi
moze zwr6d6 si'r do kom6rki organizacy.inej odpowiedzialnej za realizacjty zam6v;lenia
o przedstuv..ienic v;'YjaSnien dotyczqcych tresci wniosku.
8. Wypetniony i kompletny wniosek, zweryfikowany przez komork y organizacyjn.2!
zajmujqcq si~ zam6wieniami publicznymi, sprawdzony zgodnie z art. 54 ustawy
o finansach pubJicznych przez Skarbnika i podpisany przez W6jta Gminy, jest podstawlf
do wszczt(Cia pos1ypowania w trybie zapytania ofertowego. Zaakceptowany wniosek
przyjmuje komorka organizacyjna zajmuj~ca Sly zam6wieniarni publicznymi celem
realizacj i.
9, W przypadku, gdy zam6wienle bt(dzie udzielane W cZl(sciach, Wniosek moie obejmowac
wszystkje posti(pO'.vania, kt6rych przedmlol b«dzie obejmowac IttcZIlie cate; zanlowienie
(wszystkie jego cz~sci) alba tez posfypowania, kt6rych przedmiot bt;dzie obejmowac
jedynie wybrane cz~sci zamo\v:ienia. W kazdym przypadkl,l, \Vniosek rnllS! wskazywac
calkQ1,\':iUj. wartosc zam6wienia, kt6rego realizacjy: planuje, a wkZe - 0 He 10 wlaSciwe 
wartosc \.VYbmnych czysci zam6wienia.
10. Zapytanie ofertowe (0 tryb udzie1enia zam6wienia, kt6ry polega oa zapros7..eoiu
Wykonawc6w do zio7~nia oferty. Zaprcszenie jest wysy!ane do takiej liczby
\'\lykonawcow sw:iadcZ4cych dostawy, llsrogi Jub roboty budowiane bydq.ce przedmiotem
zam6wienia., kt6ra zapcwnia konkurencjy oraz Wjfb6r najkorzystniejszej oferty oie mniej
jednak nit 3, chyba Ze ze wzgli(du na specyficzny charakter zam6wienia Hczba
Wykonawcow mogq.cych je '.vykonac jest rnniejsza.
11. Znpytanie do potencjrunych Wykonawc6w moze mstac skierowane na posrednictwem
poczty. drogll elektroniczofj (e~ mail) lub maze zostac zamieszczone na stwnie
lnternetowej Zamawiaj<!cego www.bipnowemiasto.pl na okres eo najrnrriej 7 dni 
zgodnie z uznaniem kom6rki organizacyjnej udzieiajqcej zarn6wienia.
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12. Wraz z zapytaniem ofertowym kom6rka organizacyjna zajmujqca si~ zam6wiemami
publicznymj przesyla Wykonawcom opis przedmiolu zam6wienia, projekt urnowy lub
istorne postanawienia wnowy oraz formularz oferty oraz ewentualne inne dokumenty lub
materialy polrzebne wykonawcom do spon:<Jdzenia oferty.
13. Wykonawcy sk ladaj(} ofert~ w fonnie pisemnej . Oferty magE} zostae zloZone przez
Wykonawc6w bezposrednio u Zamawiajqcego lub za posrednictwem paczt)' tradycyjnej
lub srodk6w komunikacji bezposredniej, w szczeg61nosci faxu lub poczty elektronicznej
(spos6b skJadan ia ofert naleZy precyzyjne okreSlic w zapytaniu).
14. Kryterium wyboru oferty w tyro trybie, poza cen'l magq stan owi6 inne przeslanki.
kt6rych wag~ kazdorazowo proponuje karnarka organizacyjna odpowiedzialna za
reaJizacj'l zam6wienia. Cena rowoiez moze stanowic jedyne kryterium.
15. Wz6r umowy lub istotne postanowienia umowy musZ4 bye zweryfikowane
i zaparafowane przez:
I) Pracownika odpowiedzialnego za realizacj, danego zarn6wieni a - pod wzgl~dem
merytorycznym w zakresie u dari danej komorki organizacyjnej,
2) Obsrug~ Prawn'l - w zakresie formalno-prawnym.
3) Inspektora Ochrony Danych Osobowych - w zakresie zgodnosci z przepisami
i we\\'Iwtrznymi regulacjami dotyczqcymi danych osobo\V)'ch
4) Skarbnika - w zakresie zgodnosci z planem finansowym.
16. NajkorzystniejsZll ofert~ wybiera siy sposr6d ztozonych, niepodlegajqcych odrzuceniu
ofert, a zamowienia ud ziela siy Wykonawcy, kt6rego oferta uzyskata najkorzystniejszy
bilans kryteri6w oceny ofert lub jest z najnizsu, cen'l.
17. Sprawdzenia ofert pod wZglydem fonn alnym z warunkami zawartymi w zapytaniu
ofertowym dokonuje kom6rka organizacyjna zajrnujqca sif1 zam6wieniami pUblicznymi.
W przypadku, gdy oferta zawiera zatqczone kosz1orysy lub inne dokumenty odnoszqce
siff do przedmiotu zam6wienia, weryfikacji tyeh dokument6w dokonuje kom6rka
organizacyjna odpowiedzialna za realizacjff zamowienia. Stosowna adnotacja stanowiqea
odzwierciedlenie cZYMosci osob dokonuj(}cych weryfikacji ww. dokument6w wraz
z podpisami tyeh osob, znajdujq siy w protoko le, a ktorym mowa w ust. 19.
18. Z zapytania ofertowego korn6rka organizacyjna zajmujqca silt zam6wieniami
publicznymi sporzqdza protok61. Wz6r protokolu stanowj ZaJqcznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu.
19. Zatwierdzony przez W6jta Gminy protok61 stanowi podslaw~ do zawarcia umowy.
20. W przypadku przeprowadzonej procedury w trybie zapylania ofertowego, zamieszczonej
Da stronie internetowej Zamawiajqcego, W kt6rej nie zlozo no zadnej oferty, zam6wi enia
mOzna udzielic bez obowiqz.ku stosowania postanowieri niniejszego Regulaminu
21. Jeteli w postl(powaniu zostanie z~oi.ona jedna oferta, to decyzjf1 a jej wyborze lub nie
podejmuje W6jl Gminy lub osoba przez niego upowai-niona.
22. Dokumentacja z przeprowadzonego posl~powania 0 zam6wienie przechowywana jest
w kom6rce organi zacyj nej zajrnuj q.cej sitr zam6wieniami publicznymi, przez okres nie
kr6tszy nii: trzy lata.
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Rozdzial V
lone. postanowienia

§9
1. Zaleca Sly, by kai:da kom6rka orgalUzacYJna prowadzila w fonnie ekktronicznej

(w arkuszu kalkulacyjnym) rejestr \vszystkich udzielonych zam6wierl, kt6rego wz6r
stanowi zaIC!:cznik nr 5 do Regularninu.
2. Rejestr zam6wien. za rok poprzedni winien bye przedkladany w formie elektronicznej do
kom6rki odpowiedzialnej za zamowienia publiczne do dnia 31 styczrua roku nastypnego.
3. Kom6rka zajmuj,!ca Sly zam6wieniami pfowadzi w fonnie elektrooicznej (w arkuszu
kalkulacyjnym) rejestr zblorczy wszystkich udzielonych zam6v.riel'l, kt6rego wz6r stanowi
zal<!cznik nr 5 do ReguJaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem majEl zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zam6wien publicznych, akty wykonawcze do ustawy Prawo zam6wien
publicznych, Kodeks cy\vilny oruz ione przepisy obowi'!Zuj~cego prawa.
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ZalqcZltik nr 1 do ReguJaminu
Znak sprawy : ........... .
ReferatiStanowisko ...................... ............ .
Nowe Miasto, dnia .....................

WNlOSEK
\'II

sprawie

podj~cia post~powania 0

udzieleoie uamowienia publiC'.(nego

o wartosd niepnekraczajqcej 130000.00 zI
I. Nazwa przedmiotu zam6wienia:

2. Rodzaj zam6wienia: doslmva/usluga/robolo budOllilono ....

3. Termin realizacji zam6wienia: ......................................

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

nalety okreSlic w dniach. tygodniach, miesiqcach lub laloe1:
4.Zamowienie zostalo podzielone na c~ Sc i : TAKIN/£*.

W przypadku odpowiedzi TAK. l1aleiy opisac poszczegolne czfsci zamowienia obifte niniejszym
II'lJioskiem.

5. Szacunkowa wartosc zamowienia zostala usta lona w oparCIll
rynkulkosztorys inwestorski'" w dniu ......... .
Wartosc zam6wienia ustalono w aparciu

0

poprzednie zam6wienielbadania

0 ........

........................ PLN

wynosi nena

............. ...........................PLN

brutto

wysokosc podatku VAT ......... %
w tyrn odpowiednio dla kai.dej cZ<tsci zamowienia (jeieli dotyczy):
1)

.................... zl.

2)

......................... zl.

J)

... zl.

nr kategorii slownika

crv

6. Kryteria oceny ofert:
(wpisac cena 100 % lub ceny i in.ne kryteria - okrdlic jakie,
okre~ lon<l waglt)
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przypo~dkowac

poszczeg61nym kryterio m

Zr6dlo finansowania: srodki finansowe prz.eznaczone na realizacj? przedmiotDwego
?,amowicnia uj~to w budiccje Gminy zgodnie z

DQ wniosJ\lJ zalacl.a1J:l.:
I) OptS przedmiotu zam6wlenia
2) Warunki udziaru w post;;powanill
3) Wz.6r llmow),fislotne postanowienia umowy
Uwzglydniaj~c

po"vyzsze, WllOSZy 0 wyraienie zgody ns rea!iz.J.cjl( prLedmlO(owego zam6wienia
zgodnie z lre..~ill niniejszego Wniosku,

podpis prncownlka merYlorycmego

Akceptujit
(data i podpis skarbnika lub osoby upo'W'atnionej)

Zatwt('rdzam

(daw! podpis W6jta lub osoby

II

upo'W"3inionej)

Zalqczltik nr 2 do Regulamiltu
Znak sprawy .........................•...................

Protok61 z przeprowadzonego post'rpowania 0 wartosci szac unkowej
oieprz.ckraczajllcej 130 000,00 ~I
Ustawy zdnia II wrzeSnia 2019 r. Prawo zam6wien public21Iych
1. Pn.edmiot zamowieni.a:

2. Wartosc szacunkowa zam6wienia:

.......................... PLN
...... PLN

netto
bruno

wysokosc podatku VAT ..................... %

3. Rodzaj przeprowadzonej proced ury Za pytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe :zostalo skierowane do .... , .. , .. . wykonawcy/6w pi smem znak ......................,
... za posrednictwem (e-IIIuilem, pocztq)*

zdnia .......... .
I.
I nazwa i

adres wykonawcy/,

2.................... ,"""""""""".
3,

""" """ " " ,, """" '" ""'"

4. Por6wnanic ofert:
Do upJywu tenninu sktadania ofert, tj. do dnia ............................ wplyn'r-ly za posrednictw'em

a em, e-maifem,
(files
Nr

J}OCZlq) • ,nast(;:puillce

Nazwa i adres firmy

Ofen

0 "erty:

Wartosc
brutto

Termin realizacji

zt

dni/tyg.

I.

2.
W za l~czeni u pneslane .......................................... (e -mai/em, poczlq)*o oferty.

wybra~ wl a~ci we
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lnne kryteria

Punkty

S. \VskalJtnie wykonawcy i ulJ4sadnicn)e wybotu:
W pnepr'owad:wnym postypowaniu wybr'ano oferti? or..
Nazwa Wykonawcy/adres .,
Cena brutto ~ ".

Tern.in realizacji .
Jako nr;lkorzystniejsZli sposrod

spetnjaj~cych

wszystkie wymagants i warunki okres!one w zapytaniu

oferiowym

6,Postt;powanie zamkni~to u wzglit-du oa .", ,.,

" ... ,.....

({X'da': powody, jdJi d01}"czy)

'i ,Protok61 spon..qd:rJl!a : " .. " ...

8.Protokol () udzielenia zamowienia na podstawic przyjt;tcj aferty ceuowej zatwicruzil:

(podpis WojftJ Gminy NalVe MlfJslo)
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Zalqcznik

IJr

3 do Regulaminu

ReJestr zamowien, ktorych wartosc
nie przekracza wyraionej w dotych rownowartosci kwoty 130 000 zl netto prowadzony
przez:

Ireferat/sta nowls ko)
Lp.

Numer
zam6wienia

Przedmiot
zam6wienia

Data zawarcia
umowylzlozen
ia z.am6wienia

Data
zakonczenia
realizacji
zam6wienia

~

~czna

kwota (E) (odpowiednio Del1o/brultO)
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Warto~c

Wano~c

nelto
zam6wienia

brulto
zam6wienia

Nazwa
Wykonawcy

Uwagi

