
Załącznik do Zarządzenia nr 20/2015 
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN

określający  wydatki,  których  wartość szacunkowa  nie  przekracza  w  danym roku  budżetowym 
wyra onej  w  z otych  równowartoż ł ści  kwoty  30  000  euro, dokonywane  z  pominięciem trybów 
postępowania określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej „ ustawą”, obowiązujący w Urzędzie Gminy w Wierzbinku.

Rozdzia  I.  Zasady ogólneł
§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wierzbinek lub osobę 
dzia ajł ąc  na podstawie upowaą żnienia wójta;

2)  regulaminie  –  należy  przez  to  rozumieć niniejszy  regulamin  udzielania  zamówień 
do 30 000 euro;

• ustawie  –  należy  przez  to  rozumieć ustawę z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych,  których  wartość szacunkowa  nie  przekracza  w  danym  roku  budżetowym 
wyra onej w z otych równowartoż ł ści kwoty 30 000 euro;

• wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę lub komórkę organizacyjną merytorycznie 
odpowiedzialną za przygotowanie post powania i realizację ę zamówienia, 

• wykonawcy  –  należy  przez  to  rozumieć osobę fizyczną,  osobę prawną albo  jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, z oł ży a ofertł ę lub zawar a umowł ę w sprawie zamówienia publicznego; 

• zamawiającym – należy przez to rozumieć Gmin  Wierzbinek; ę

• zamówieniu  –  należy  przez  to  rozumieć zamówienie  publiczne,  czyli  umowę odp atnł ą 
zawieraną między  zamawiającym,  a  wykonawcą,  której  przedmiotem  są us ugi,  dostawył  
lub roboty budowlane; 

• wartości  zamówienia  –  należy  przez  to  rozumieć wartość netto  wyrażoną  w  z otych  /bezł  
podatku VAT/. 

• 2 

• Za prawid owo  przygotowywania i  przeprowadzenia  postł ść ępowa  o udzielenie  zamówień ń 
odpowiada kierownik zamawiającego. 

2.  Kierownik zamawiającego może pisemnie  powierzyć wykonywanie  zastrzeżonych dla siebie 
czynności pracownikowi zamawiającego. 



3.  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 (odpowiedzialni merytorycznie). 
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• Przed   wszczęciem   postępowania   należy   każdorazowo   oszacować  wartość  wydatku, 
w szczególności celem ustalenia, czy istnieje obowiązek stosowania ustawy.

• Podstawą ustalenia wartości szacunkowej wydatku jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez dokonującego wydatku z należytą 
starannością.

• Średni  kurs  złotego  w  stosunku  do  euro,  stanowiący  podstawę  przeliczania  szacunkowej 
wartości wydatku, określa się zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 
ustawy.

• Wartość szacunkową wydatku ustala pracownik odpowiedzialny merytorycznie. 

• Pracownik  odpowiedzialny  merytorycznie  ma  obowi zek  ustalią ć,  (przed  ustaleniem 
szacunkowej  wartości  wydatku),  czy  tożsame  zamówienie  nie  jest  realizowane  w  drodze 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy. 

• Wydatki wynikaj ce z realizowanych zamówie  powinny byą ń ć dokonywane w sposób celowy i 
oszczędny, z zachowaniem zasady należytej staranności i uzyskiwania najlepszych efektów z 
danych nak adów. ł

• Podstawę do dokonywania wydatków na us ugi lub dostawy powtarzajł ące się okresowo stanowi 
plan finansowy Gminy Wierzbinek na dany rok budżetowy. 

§ 4

Postępowania,  do  których  nie  stosuje  się przepisów  ustawy,  należy  przygotowywać 
i przeprowadzać z zachowaniem zasad:

• równego traktowania wykonawców biorących udzia  w postł ępowaniu; 

• bezstronności i obiektywizmu; 
• jawności. 

Rozdzia  II. Postanowieniał
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• Zasad  wynikających  z  niniejszego  regulaminu  nie  stosuje  się do  postępowań,  których 
przedmiot wydatku stanowi wartoś  szacunkow  /netto/ nie wi ksz  ni  ć ą ę ą ż 5 000 z otych.ł  

• Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest bezstronne, 
obiektywne, staranne dokonanie analizy wydatku oraz stwierdzenie istnienia wystarczających 
środków finansowych.

• Podstawą  udokumentowania  udzielenia  zamówienia  do  5 000  złotych jest  jednorazowe 



zlecenie w formie pisemnej (zamówienie), na podstawie którego wykonawca wystawi fakturę 
lub rachunek - załącznik nr 3 do regulaminu.

• Podstawą  udokumentowania  zamówienia  może  być  szczegółowa  umowa,  jeżeli  rodzaj 
zamówienia  wskazuje  na  celowość  takiego  rozwiązania  (np.  wykonanie  konkretnych 
opracowań,  dokumentów,  wykonanie  przedmiotów  zamówienia,  które  wymagają 
szczegółowego opisu itp.).
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• Regulamin  zawiera  zasady  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowań o  udzielenie 
zamówie ,  dla  których  nie  stosuje  siń ę przepisów  ustawy,  których  wartość nie  przekracza 
wyra onej w z otych równowartoż ł ści 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy. 

• Regulamin  jest  elementem  kontroli  zarządczej  u  zamawiającego  i  uwzględnia  standardy 
kontroli  zarządczej  w  jednostkach  sektora  finansów  publicznych  określone  przez  ministra 
finansów. 

• W  uzasadnionych  przypadkach  za  zgodą kierownika  zamawiającego  odstępuje 
się od stosowania procedur zawartych w niniejszym regulaminie. 

• Przypadki, o których mowa w ust. 3 mog  obejmowaą ć w szczególności: 
• dostawę publikacji branżowych oraz p atne serwisy internetowe, ł
• udzielenie zamówienia w zakresie dzia alnoł ści twórczej lub artystycznej, 

• udzielenie  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest  jedna  lub  kilka  us ug  o  charakterzeł  
niepriorytetowym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy,

• konieczność usunięcia awarii, 
• wyj tkową ą sytuację wymagającą natychmiastowego wykonania zamówienia. 

• Przed  rozpoczęciem  procedury  zamówienia  pracownik  odpowiedzialny  merytorycznie 
występuje  z  wnioskiem  o  wyrażenie  zgody  na  realizację zamówienia  -  załącznik  nr  1 
do regulaminu. 

• 3 

• Dla  zamówień powyżej  szacunkowej  wartości  netto  5 000  z otychł  do  20  000  z otych,ł  
(włącznie)  stosuje  się procedur  rozeznania  cenowego  w  formie  sondaę żu  telefonicznego, 
internetowego  lub  pisemnego,  np.  faks,  e-mail,  osobiście  w  siedzibie  zamawiającego  oraz 
na podstawie  wszelkich możliwych  źróde  informacji  (np.  aktualnych katalogów cenowych,ł  
kosztorysów, z o onych ofert itp.) spo ród, ł ż ś co najmniej dwóch wykonawców. 

• Z  rozeznania  cenowego  w  dowolnie  wybranej  formie,  pracownik  odpowiedzialny 
merytorycznie  sporządza  notatkę s uł żbową.  Wzór  notatki  stanowi  załącznik  nr  2 
do regulaminu. 

• Zamówienia udziela się w formie zamówienia (załącznik nr 3  do regulaminu )  lub umowy 
w formie pisemnej. 
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1. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej netto powyżej 20 000 z otych doł  30 
000  euro,  przeprowadza  się w  formie  pisemnej  (np.  listownie,  faks,  e-mail),  zapraszając  do 
sk adania  ofert  takł ą liczbę wykonawców,  która  zapewnia  konkurencję oraz  wybór  oferty 
(preferowane jest uzyskanie ofert od co najmniej trzech wykonawców ).

• Zapytanie  ofertowe  należy  potencjalnemu  wykonawcy  przekazać w  formie  pisemnej 
(np. faks, e-mail, listownie, osobi cie). Dopuszcza si  mo liwo  dodatkowego zamieś ę ż ść szczenia 
zapytania  ofertowego na  stronie  internetowej  zamawiaj cego.  Przyk adowy  wzór  zapytaniaą ł  
ofertowego stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. 

• Wykonawcy sk adajł ą oferty pisemnie obejmujące swym zakresem informacje wymagane przez 
zamawiającego. 

• Zamówienia udziela się wykonawcy, który z oł ży  najkorzystniejszł ą ofertę. 

• W  przypadku,  gdy  pomimo  wys ania  zapytania  ofertowego,  do  co  najmniej  trzechł  
potencjalnych  wykonawców,  a  zamawiający  otrzyma  tylko  jedną ofertę uznaje  się takie 
postępowanie za ważne. 

• Jeżeli w danym postępowaniu nie wp ynie ł żadna oferta lub w przypadku, gdy wszystkie oferty 
będą z ró nych przyczyn podlega y odrzuceniu postż ł ępowanie zostaje unieważnione. 

• Wnioskujący  (pracownik  odpowiedzialny  merytorycznie)  sporządza  protokół 
z przeprowadzonego postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do regulaminu. 

• Zamówienia udziela się na podstawie umowy w formie pisemnej. 

§ 5

W  przypadku  zamówień na  dostawy,  us ugi  lub  roboty  budowlane  wspó finansowaneł ł  
ze  środków  pomocowych  z  budżetu  Unii  Europejskiej  stosuje  się  postanowienia  regulaminu 
po uwzględnieniu  w  pierwszej  kolejności  wytycznych  projektu/programu  pomocowego  oraz 
zapisów umów o finansowanie.
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• Do zawieranych umów w postępowaniach, o których mowa w niniejszym rozdziale stosuje się 
przepisy kodeksu cywilnego. 

• Umowy dotyczące  robót  budowlanych  zachowują formę pisemną bez  względu  na  wartość 
zamówienia. 

Wzór Załącznik nr 1 do 
regulaminu



WNIOSEK z dnia …………………………

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto 

przekraczającej 5 000 z otych, a nie przekraczajł ącej wyra onej w z otychż ł  

równowarto ci  30 000 euroś

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

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

1.1.  Krótki opis:

………………………………………………………………………………….………….

…………………………………………………………………………………………….

2.  Wartość szacunkowa zamówienia:

2.1 Netto wynosi: ……………..….zł ………..……… euro

wg kursu 1 euro = ………..…. z  wed ug stawki ustalonej rozporz dzeniem ł ł ą wydanym na 
podstawie art. 35 ust. 3 ustawy

Wartość zamówienia ustali : ……………………………………………………….….……ł
/imi  ę i nazwisko, stanowisko/

• Sposób wyceny przygotowano na podstawie (*odpowiednio zaznaczyć): 
• cen rynkowych przedmiotu zamówienia (podać źród o)*………..…………., ł
• analizy wydatków z ubieg ego roku*, ł
• wysokości wydatków planowanych w bud ecie na dany cel*, ż
• w odniesieniu do cen dostawy/us ugi wiadczonej w poprzednim zamówieniuł ś

• zwiększeniu go o wskaźnik inflacji*, 

• kosztorysu inwestorskiego*,
• inne ……………………………………………………………………………. 

• Termin realizacji zamówienia:

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

kontrasygnata skarbnika gminy



……………………………………

Zatwierdzam do realizacji:

……………………………………….
Data: ………..……………..…… (podpis kierownika zamawiającego)

Wzór Załącznik nr 2

do regulaminu

NOTATKA S U Ł ŻBOWA

z rozeznania rynku o udzielenie zamówienia 
dla zamówie  o warto ci szacunkowej netto powy ej 5ń ś ż  000 z  do 20ł  000 zł

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

(określenie przedmiotu zamówienia)

• Ustalona szacunkowa wartoś  zamówienia:………………………………………….. z  nettoć ł
• Dokonano rozeznania rynku przedmiotu zamówienia u następujących wykonawców:

1)  ………………………………………………………………………………………… 

(nr tel./ faksu/ e-mail/inne ……………………..................………………………………………)

cena netto ………………. z , cena brutto ………..……. z  z dnia …………………..ł ł

2)  ………………………………………………………………………………………… 

(nr tel./ faksu/ e-mail/inne …………………...................…………………………………………)

cena netto ………………. z , cena brutto ………..……. z  z dnia …………………..ł ł

3)  ………………………………………………………………………………………… 

(nr tel./ faksu/ e-mail/inne  …………………..................…………………………………………)

cena netto ………………. z , cena brutto …………..… z  z dnia ……………………ł ł

• Wybrano  ofertę najkorzystniejszą,  tj.  ofertę nr  ……………………..  wykonawcy:  ….

…………………………………………………………...



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

………………………………

Uzasadnienie wyboru: 
………………………………………………………………………………………………… 

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

• Termin realizacji zamówienia: 
………………………………………………………………..

Notatkę sporządzono dnia: ……………………………

……..…………………………..

( podpis pracownika odpowiedzialnego merytorycznie)

Wzór Załącznik nr 4
do regulaminu

…………………………….. Wierzbinek, …….………………….
( pieczęć zamawiającego)

Znak sprawy: …………………

 …………………………………...……………..

………………………………………………….

( nazwa i adres wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczaj cej wyra onej w z otychą ż ł  



równowarto ci kwoty 30 000 euroś

zgodnie  z  art.  4  pkt  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień publicznych

Zamawiający zaprasza do z oł żenia oferty na:

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

(przedmiot zamówienia)

• Szczegó owy  opis przedmiotu zamówienia: ł

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

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

które jest  dostawą /us ugł ą/ robotą budowlaną * 

• Termin realizacji zamówienia….………………………………………………………………
• Termin wa no ci oferty…………………………………………………………………….... ż ś

• Okres gwarancji ……………………………………….……...………………………………. 

• Miejsce i termin z oł żenia oferty: 

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

• Warunki p atnoł ści ……………………………………………………………………..……… 

• Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ……………………...…………………….

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

• Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim. 

• Kryteria wyboru oferty: 

…………………………………………………………………………………………………

 9. Sposób rozliczeń: 
-  wszelkie  rozliczenia  związane  z  realizacją niniejszego  zamówienia  dokonywane  będą 
przelewem w PLN,
- ………………………………………………………………………………………………...

• Dodatkowe uwagi: 

• z oł żenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia, 

• przedmiotowe  zamówienie  realizowane  będzie  do  wysokości  środków finansowych 



przeznaczonych w budżecie Gminy Wierzbinek. 

• Załączniki: 
• formularz oferty 
• oświadczenie 
• ……………………. 
• …………………….

………………………………………
(podpis kierownika zamawiającego)



Załącznik nr 4.1
do regulaminu

Wzór

……………………………..
( pieczęć wykonawcy)

Formularz oferty

Zamawiaj cy: ………………………………………..ą
Plac Powsta ców styczniowych 110  62-619 ń Sadlno
Tel.  63/  2611380,  fax.  63/ 2611381 

• Wykonawca 

Nazwa:
…………………………………………………………………
…

Adres:

NIP:

Tel/fax
………………………………………… e-mail:   ………….
……………………..………

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy w trakcie realizacji umowy:

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

2. W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  z  dnia  …………………  dotyczące zamówienia pn.:
………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………….

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

brutto    ………….………………………… zł

Podatek VAT ……… % ,  ………….…………..……….  z .ł

3.Oświadczam, że zapozna em sił ę z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę                    do 
niego zastrzeżeń. 
4.Wyrażam zgodę na warunki p atnoł ści określone w zapytaniu ofertowym. 
5. Termin realizacji zamówienia: ……………………………………………………….………..



6. Termin wa no ci oferty: ……………………………………………………………………….ż ś
7. Okres gwarancji: …………………………………………………………………………….... 

• Inne informacje wykonawcy: 

• Oświadczam,  że  nie  posiadam  zaleg oł ści  z  tytu u  op at  wymaganych:  np.  podatków,  sk adek  nał ł ł  
ubezpieczenia spo eczne lub zdrowotne. ł

• Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencja em technicznym ił  
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 

Formularz ofertowy nie jest wiążący i nie maj  do niego zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówieą ń  
publicznych.

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

miejscowość,  data ( podpis i imienna pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 4.2
do regulaminu

........................................................
(pieczęć Wykonawcy )

Oświadczenie o braku powiązań kapita owych i osobowychł

Ja  niżej  podpisany/a,  oświadczam,  iż nie  jestem  powiązany/a  osobowo  lub  kapita owoł  

z  zamawiającym  lub  z  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w  imieniu 

zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

Prawdziwość powyższych  danych  potwierdzam/y  w asnorł ęcznym  podpisem  b d c  ę ą świadom/i  
odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

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

miejscowość, data podpis osób /- y/ i pieczęć uprawnionego



przedstawiciela wykonawcy

Wzór

Załącznik nr 5

do Regulaminu

Znak sprawy: ………………………. Wierzbinek, ……………………

Protokó  z wykonanych czynnoł ści dotyczących zamówienia

o wartości szacunkowej nie przekraczaj cej wyra onej w z otych równowarto cią ż ł ś
kwoty 30 000 euro

• Przedmiot zamówienia: 



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

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

2. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi: ……………………. z  netto, kł tórą ustalono na

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

• Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia (imię i nazwisko) 

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

• W celu udzielenia niniejszego zamówienia przeprowadzono zapytania ofertowe. 

5.  W  dniu  …………………………..  zaproszono  do  z o enia  ofert  nił ż żej  wymienionych 
wykonawców poprzez rozes anie* / dostarczenie osobiste* formularza zapytania ofertowegoł

• ……………………………………………………………………………………..……….…. 

• ………………………………………………………………………………….……..………. 

• …………………………………………………………………………………………..…….. 

W terminie do dnia ………………………… złożono następujące oferty:

Nazwa wykonawcy i adres cena oferty brutto

• ……………………………………………………………………… 

……………………

• ……………………………………………………………………… 

……………………

• ……………………………………………………………………… 

……………………

• Wybrano  ofertę najkorzystniejszą,  tj.  ofertę nr  ……………………..  wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

• Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………… 

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

8.  Postępowanie prowadzi : ……………………………………………………………………..ł

zatwierdzam wybór wykonawcy

………………………………………..



(podpis kierownika zamawiającego)


