
ZARZĄDZENIE NR 185/2019
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie Regulaminu, zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do kwoty 30.000 euro netto 
w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zasady i tryb postępowania przy zamówieniach publicznych o wartości szacunkowej 
przekraczającej 30.000 euro netto w brzemieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do zapoznania pracowników Urzędu oraz jednostek 
organizacyjnych Gminy Łubniany z treścią niniejszego Zarządzenia wraz  z załącznikami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 185/2019

Wójta Gminy Łubniany

z dnia 15 listopada 2019 r.

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do kwoty 30.000 euro netto.

§ 1. Celem niniejszej regulacji jest określenie warunków i zasad dokonywania zakupów oraz udzielania 
zamówień o szacunkowej wartości nie przekraczającej w skali roku budżetowego równowartości 30 000 euro 
netto. Zamówienia o wartości do kwoty  30 000 euro netto, wyrażonej w złotych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanym dalej ustawą pzp, zwolnione są z obowiązku 
stosowania przepisów tej ustawy, jednakże do tych zamówień należy stosować zasady określone w niniejszym 
regulaminie.

§ 2. 1.  Niniejszy regulamin obowiązuje i będzie stosowany we wszystkich komórkach organizacyjnych 
Urzędu Gminy w Łubnianach oraz jednostkach organizacyjnych gminy.

2. Definicje i oznaczenia:

- Urząd – Urząd Gminy w Łubnianach. 

- Komórka organizacyjna - referaty, biura, samodzielne stanowiska pracy. 

- Jednostka organizacyjna gminy – jednostki organizacyjne gminy, a to m.in.: jednostki/placówki 
oświatowe, pomocy społecznej i inne powołane przez gminę w celu realizacji zadań własnych. 

- RI – skrót oznacza Referat Inwestycji i Rozwoju.

- RF – skrót oznacza Referat Finansowy.

- Zamawiający – Gmina Łubniany, a w jej imieniu Urząd Gminy lub jednostka organizacyjna gminy.

- Kierownik zamawiającego - Wójt Gminy Łubniany lub kierownik jednostki organizacyjnej gminy. 

- Szacunkowa wartości zamówienia - wartość, której podstawą ustalenia jest całkowite szacunkowe 
wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą 
starannością.

- Roboty budowlane - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 2c PZP lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu 
budowlanego, za pomocą dowolnych środków,zgodnie z wymaganiami  określonymi przez zamawiającego.

- Materiały – materiały biurowe niezbędne do wykonywania pracy oraz inne towary niezbędne do 
wykonywania zadań przez pracowników Urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy.

- Urządzenia – sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędne do wykonywania pracy.

- Usługa – wszelkie świadczenia na rzecz Urzędu Gminy lub jednostek organizacyjnych gminy, za wyjątkiem 
usług szkoleniowych i lekarskich.

- Celowość -  oznacza, że zamówienie w danym czasie jest niezbędne.

- Gospodarność - oznacza, że zamówienie zostało dokonane w sposób oszczędny, racjonalny z zapewnieniem 
uzyskania najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów.

- Legalność -  oznacza, że zamówienie jest zgodne z przepisami prawa.

- Wybór najkorzystniejszej oferty – wybór oferty, która zapewnia najtańsze wykonanie przedmiotu 
zamówienia po zsumowaniu ceny oraz innych składników związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 
np. termin realizacji zamówienia, termin płatności, ewentualne rabaty, koszt transportu, eksploatacji 
w okresie użytkowania itp.

3. Odpowiedzialności:
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- Kierownicy komórek organizacyjnych/kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - odpowiedzialni 
są za: nadzór nad realizacją zakupów ze środków będących w dyspozycji danej komórki organizacyjnej, 
bieżące monitorowanie zakupów dokonywanych ze środków będących w ich  dyspozycji, zgodnie 
z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

- Kierownik RI – odpowiedzialny jest za: nadzór nad realizacją zakupów ze środków   będących 
w dyspozycji Urzędu, bieżące monitorowanie zakupów dokonywanych ze środków będących w dyspozycji 
innych komórek organizacyjnych, w zakresie przypisanym niniejszym regulaminem.

- Pracownik RI – odpowiedzialny jest za: dokonywanie zakupów, przechowywanie                  
i archiwizowanie zamówień przekazywanych z komórek organizacyjnych, prowadzenie Rejestru 
Dostawców, dokonywanie oceny dostawców.

- RF – odpowiedzialny jest za: obsługę finansową i księgową dokonywanych zakupów.

- RI – odpowiedzialny jest za: dokonywanie zakupów o wartości wymagającej zastosowania trybu zamówień 
publicznych. 

- Jednostka organizacyjna gminy – zakres odpowiedzialności jak wyżej w odniesieniu do danej jednostki 
organizacyjnej gminy, kierownik jednostki jest jednocześnie kierownikiem zamawiającego.

§ 3. 1.  Zamówień dokonuje się w granicach wydatków, które zostały ujęte w uchwale budżetowej oraz 
z zachowaniem zasad: celowości, gospodarności, legalności, wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Odpowiedzialność oraz kontrola zgodności zapotrzebowań z budżetem zamawiającego spoczywa na 
kierowniku komórki zamawiającej.

3. Ramowe procedury udzielania zamówień uregulowano w następującym układzie:

1) zamówienia o wartości do 5 000 zł netto,

2) zamówienia o wartości powyżej 5 000 zł do 20 000 zł netto,

3) zamówienia o wartości powyżej 20 000 zł, a poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000  
euro netto.

4. Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczenia wartości wydatków, określa 
się zgodnie z postanowieniem rozporządzenia wydanego na podstawie art.35 ust.3 ustawy pzp.

§ 4. 1.  Zamówienia na materiały, urządzenia i usługi, o wartości przekraczającej kwotę 5.000 zł,  składane 
są przez komórki organizacyjne do RI w każdym czasie, na druku zapotrzebowania stanowiącym  załącznik nr 
1 do Regulaminu, który jest rejestrowany przez pracownika RI pod kolejnym numerem (oznaczenie wg. 
instrukcji kancelaryjnej, kolejny numer. rok bieżący. inicjały pracownika).

2. Zamówienie nie może dotyczyć materiałów, na które pracownicy otrzymują ekwiwalent pieniężny 
zgodnie z stosownymi zarządzeniami Wójta.

3. W przypadku, gdy zakup będzie dokonywany ze środków będących w dyspozycji Kierownika RI, 
dokonuje on oceny wartości wydatku i decyduje, czy wydatek mieści się w planie finansowym przewidzianym 
dla RI. Zakupy dokonywane na potrzeby RI są zatwierdzane podpisem wyłącznie w polu Kierownik Referatu.

4. Następnie Kierownik RI podejmuje decyzję o sposobie dokonania zakupów.  W przypadku gdy zakup 
nie przekracza wartości dla której obowiązuje zastosowanie trybu zamówienia publicznego zamówienie zostaje 
przekazane pracownikowi RI do realizacji.

5. W przypadku, gdy zakup będzie dokonywany ze środków będących w dyspozycji pozostałych komórek 
organizacyjnych, ich obowiązkiem jest każdorazowe dokonuje oceny wartości wydatku i sprawdzenie czy 
wydatek mieści się w planie finansowym danej komórki/jednostki organizacyjnej.

6. Wartość szacunkową zamówienia ustala upoważniony pracownik komórki organizacyjnej, której 
wydatek dotyczy, a następnie wpisuje ją do zapotrzebowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

§ 5. 1.  Dla zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5 000 zł netto sposób 
postępowania kształtuje się następująco – nie jest konieczne przeprowadzanie procedury badania rynku. 
Wydatkowane środki należy udokumentować stosowną fakturą lub rachunkiem. Nie ma obowiązku zawierania 
umów z zachowaniem formy pisemnej z wykonawcami w przypadku dostaw.
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2. W przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi oraz roboty budowlane, można zawrzeć 
z wykonawcą stosowną umowę na piśmie, która winna regulować prawa i obowiązki oraz najważniejsze 
wymagania zamawiającego.

3. Każda komórka organizacyjna prowadzi rejestr zamówień i dostawców dla zakupów i usług, których 
wartość nie przekracza kwoty 5.000 zł, w celu monitorowania kwot wydatków danego rodzaju, wzór stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

§ 6. 1.  Dla zamówień, których wartość przekracza 5000 zł netto, a mniejszych od kwoty 20.000 zł netto, 
należy przeprowadzić pisemne rozeznanie cenowe, według następujących zasad:

- należy wystąpić do wykonawców z zapytaniem ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu,

- do składania ofert za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną (e-mail) – zgodnie
z uznaniem komórki udzielającej zamówienia, należy zaprosić taką liczbę wykonawców świadczących 
dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewni konkurencję oraz 
wybór najkorzystniejszej oferty, jednak nie mniej niż do 3 wykonawców.

2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert należy przekazać opis przedmiotu zamówienia oraz istotne 
postanowienia umowy lub wzór umowy, a także określić termin do składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 
2 do niniejszego regulaminu.

3. W przypadku udzielenia zamówienia konieczne jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej.

§ 7. 1.  Dla zamówień, których wartość jest większa od kwoty 20 000 zł netto, a mniejszej niż wyrażona 
w złotych równowartość kwoty 30 000 euro netto, zapytanie ofertowe należy skierować do maksymalnie 
największego kręgu potencjalnych wykonawców, tj. umieścić treść zapytania ofertowego w Biuletynie 
Informacji Publicznych (BIP) zamawiającego, zakreślając termin do składania ofert.

2. Oferty składane przez wykonawców w odpowiedzi na zapytanie powinny
być składane w formie pisemnej, tj. w zamkniętej kopercie złożonej w wyznaczonym terminie
w siedzibie zamawiającego wg. zasad wskazanych w zapytaniu ofertowym.

3. W przypadku udzielenia zamówienia konieczne jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej.

§ 8. 1.  Po otrzymaniu ofert od wykonawców w wyniku postępowań określonych w § 6 i 7, pracownik 
prowadzący postępowanie zobowiązany jest do sporządzenia protokołu rozeznania cenowego stanowiący 
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

2. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

3. Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

4. Kierownik komórki organizacyjnej występującej z zamówieniem na protokole rozeznania cenowego 
(załącznik nr 3) wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na realizację danego zamówienia.

§ 9. RI lub wskazany pracownik jednostki organizacyjnej gminy,  prowadzi rejestr zamówień i dostawców 
dla zakupów i usług, których wartość przekracza 5.000 zł netto i nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro, w celu monitorowania kwot wydatków danego rodzaju, wg. wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

§ 10. W przypadku udzielania zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro istnieje możliwość przedłużenia 
umowy bez wcześniejszego rozeznania cenowego z dotychczasowym dostawcą, po uprzednim uzgodnieniu 
warunków umowy,  w przypadku, gdy ten dostawca w prowadzonym rejestrze dostawców otrzymał co 
najmniej ocenę 4 i wyraził chęć dalszej współpracy.

§ 11. Dodatkowo dla zamówień, dla których zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej, o wartości powyżej 50.000,- zł netto, zapytanie ofertowe należy zamieścić w Bazie 
konkurencyjności Funduszy Europejskich.

§ 12. 1.  Faktura dotycząca zrealizowanego zamówienia wystawiona przez wybranego wykonawcę wpływa 
do Urzędu/jednostki organizacyjnej gminy i nadaje się jej bieg zgodnie z instrukcją obiegu  i kontroli 
dokumentów księgowych.

2. Przed podpisaniem umowy/zamówienia, należy uprzednio uzyskać kontrasygnatę skarbnika, a w 
przypadku jednostek organizacyjnych gminy, akceptację głównego księgowego.
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3. Opisu merytorycznego faktury z podaniem klasyfikacji budżetowej dokonuje kierownik komórki 
organizacyjnej, będący dysponentem środków, z których dokonano zakupu.

4. Pracownik komórki zamawiającej, odbierający przedmiot zamówienia od pracownika RI, kwituje odbiór 
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 13. W przypadku konieczności wykonania zamówienia w trybie pilnym, nagłym/ awaryjnym, 
wymagającym jego niezwłocznej realizacji ze względu na interes publiczny lub ze względu
na specyfikę przedmiotu zamówienia, a także w przypadku zamówień dotyczących utworów / usług 
artystycznych, prawniczych lub doradztwa podatkowego – dopuszcza się odstąpienie od obowiązku 
przeprowadzenia procedur rozeznania cenowego poprzedzających zawarcie umowy. W takim wypadku 
konieczne jest sporządzenie przez pracownika prowadzącego postępowanie notatki służbowej zawierającej 
uzasadnienie przyczyn odstąpienia oraz uzyskanie akceptacji Wójta/kierownika jednostki organizacyjnej 
gminy.

§ 14. W przypadku gdy zakup przekracza wartość, dla której obowiązuje tryb zamówienia publicznego, 
sposób postępowania określa Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Łubniany.

§ 15. 1.  Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowań, o których mowa 
w niniejszym regulaminie, ponoszą pracownicy w zakresie,  w jakim powierzono im wykonywanie czynności 
w postępowaniu określonym w niniejszym regulaminie .

2. Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie na gruncie postanowień niniejszego regulaminu opisu 
przedmiotu zamówienia są zobowiązani do dochowywania w każdym przypadku należytej staranności podczas 
realizacji przedmiotowych obowiązków.

§ 16. 1.  Metoda monitorowania procedur określonych w niniejszym regulaminie realizowana jest poprzez 
ocenę dostawców.

2. Po zrealizowaniu zakupu, dostawy lub świadczonej usługi na rzecz zamawiającego, pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zakupów, dokonuje oceny dostawców, przez sporządzenie stosownej adnotacji 
w Rejestrze Zamówień i Dostawców (załącznik nr 4).

3. Analiza dostawców prowadzona jest na bieżąco przez pracowników odpowiedzialnych za realizację 
zakupów.

4. Do oceny dostawców stosuje się skalę ocen od 0 do 5 (0 oznacza ocenę najniższą, 5 – ocenę najwyższą) 
w odniesieniu do określonych w Rejestrze kryteriów.

5. Dostawca, który otrzyma dwukrotnie ocenę 0, podlega wykluczeniu z zaopatrywania Urzędu/jednostki 
organizacyjnej gminy w materiały, urządzenia i usługi.

§ 17. 1.  Zapisy i dokumenty związane z zakupami są przechowywane i archiwizowane w Referacie 
Inwestycji i Rozwoju/jednostce organizacyjnej gminy, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

2. Dokumenty księgowe związane z zakupami przechowywane są w Referacie Finansowym lub komórce 
organizacyjnej zajmującej się obsługą finansowo-księgową jednostki.

3. Formularz zapotrzebowania , załącznik nr 1.

4. Zapytanie cenowe dotyczące przeprowadzenia rozeznania rynku dla zamówienia      o wartości od 
5 000 zł do 20.000 zł, załącznik nr 2.

5. Protokół rozeznania cenowego załącznik nr 3.

6. Rejestr zamówień i dostawców dla zakupów i usług, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro , załącznik nr 4.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania

zamówień publicznych.

Łubniany, dnia ……………………………………..

ZAPOTRZEBOWANIE Nr….

dla  
………………………………………………………………………………..……………………………

L.p. Przedmiot zakupu lub rodzaj usługi, robót budowlanych j.m. Ilość

UZASADNIENIE celowości zakupu lub wykonania usługi, robót budowlanych: 

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

Wartość szacunkowa zamówienia/wydatku …………………………………………………………

Klasyfikacja budżetowa ……..….Płatne ze środków1………....……………………………………

Zakup mieści się w wydatkach  komórki organizacyjnej  TAK / NIE

………………………………………………………

(Podpis oraz pieczątka Kierownika Referatu/Samodzielnego Stanowiska)

Zakup wymaga zastosowania  trybu zamówień publicznych TAK / NIE

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

(Podpis oraz pieczątka Kierownika Referatu)

Kwituję odbiór zamówienia:     ……….………………………………

(Podpis oraz pieczątka pracownika odbierającego, data)

1 wypełnia się w przypadku, kiedy wydatek nie będzie pokryty ze środków RI
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Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania

zamówień publicznych.

Łubniany, dnia ……………………………………..

………………………………………………………..

(adres i nazwa wykonawcy)

ZAPYTANIE CENOWE
dotyczące przeprowadzenia rozeznania rynku dla
zamówienia o wartości od 5 000  do 20 000 zł netto

1. Urząd Gminy w Łubnianach zaprasza do złożenia ofert na:

2. Opis przedmiotu zamówienia................................................................................

3. Istotne postanowienia umowy lub projekt umowy w formie załącznika do niniejszego zapytania.

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

4. Termin realizacji zamówienia................................................................................

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:

- nazwę wykonawcy,

- adres wykonawcy,

- NIP wykonawcy,

- termin realizacji zamówienia,

- wartość przedmiotu zamówienia na podstawie kosztorysu ofertowego, okres gwarancji,

oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie  wnosi do niego 
zastrzeżeń (wymagane tylko przy robotach budowlanych) za:

cenę netto ….……………………..zł (słownie: …………………………….. złotych)

podatek VAT.....................zł (słownie: .………………………………złotych)

cenę brutto.......................zł (słownie: …………………………….. złotych)

6. Oferty należy złożyć w terminie do…………………………….....

7. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu …….. dni od dnia otrzymania 
faktury

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami...................................................

Dnia...........................
…………………………………

( podpis oraz pieczątka osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania

zamówień publicznych.

Protokół
rozeznania cenowego

1. W celu udzielenia zamówienia.............................................................................

przeprowadzono rozeznanie cenowe.

2. W dniu.....................................zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców 
poprzez rozesłanie/dostarczenie formularza zapytania cenowego/zamieszczenie ogłoszenia na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej (BIP).

3. W terminie do dnia..................... do godziny.............przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi

4. Wybrano ofertę ………………………………………….

5. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

………………………………………………
(podpis oraz pieczątka pracownika sporządzającego protokół)

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody

Łubniany...................................... ....................................................
(podpis kierownika komórki organizacyjnej lub osoby
zatrudnionej na samodzielnym stanowisku,  pieczątka)
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Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania

zamówień publicznych.

Rejestr zamówień i dostawców dla zakupów i usług, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Nazwa
i adres 

dostawcy

Przedmiot 
zamówienia

Numer i data
zawarcia umowy,

złożenia zamówienia 
lub zlecenia

Data
zakończenia

realizacji
zamówienia

Liczba udzielonych 
zamówień

Łączna wartość udzielonych 
zamówień bez podatku 

od towarów i usług (w złotych)

Zgodność
zamawianych

usług,
materiałów,
urządzeń z

dostarczonymi
(0-5)

Data
dokonania

oceny
Uwagi
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 185/2019

Wójta Gminy Łubniany

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zasady i tryb postępowania przy zamówieniach publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej 
30.000 euro netto.

§ 1. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania na usługi, dostawy
oraz roboty budowlane, których wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych wartość określoną 
w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, realizowane są przez Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Łubnianach.

§ 2. Kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Gminy/jednostki organizacyjnej Gminy, występuje
do kierownika Zamawiającego (Wójta Gminy Łubniany) z wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego treść określa załącznik nr 1.

§ 3. Wniosek powinien zawierać:

1) określenie przedmiotu zamówienia – nazwa zadania;

2) określenie terminu lub okresu realizacji przedmiotu zamówienia;

3) oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);

4) tryb udzielenia zamówienia;

5) wskazanie osoby merytorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia;

6) informacje o źródle finansowania przedmiotu zamówienia;

7) wartość szacunkową netto zamówienia wyrażoną w złotych oraz euro wg. kursu wynikającego z aktualnie 
obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych;

8) informacje dotyczącą wadium;

9) akceptacje materiałów stanowiących do uruchomienia procedury udzielenia zamówienia publicznego 
(pracownik Referatu Inwestycji i Rozwoju);

10) akceptacje pod względem merytorycznym przez kierownika właściwej komórki 
organizacyjnej/jednostki organizacyjnej Gminy lub osoby przez niego upoważnionej;

11) akceptacje pod względem formalnym przez kierownika Zamawiającego (Wójt Gminy Łubniany lub 
osoba przez niego upoważniona).

§ 4. Wykaz załączników do wniosku, składanych przez komórkę organizacyjną/jednostkę organizacyjną 
Gminy,  niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie rozeznania rynku;

2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

3) dokumentację projektową w przypadku postępowania na roboty budowlane realizowanego w trybie 
wybuduj;

4) program funkcjonalno – użytkowy w przypadku postępowania na roboty budowlane realizowanego 
w trybie zaprojektuj i wybuduj;

5) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w przypadku postępowania na roboty budowlane 
w trybie wybuduj;

6) kosztorys inwestorski sporządzany na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy   
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia 
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jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy   z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane;

7) kalkulacje cenowe (w przypadku zamówień na dostawy lub usługi), jeśli przedmiotem zamówienia jest 
związane z rozbiciem na wiele pozycji składowych lub kosztowych;

8) przedmiar robót budowlanych;

9) informację o podziale zamówienia na części / dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych.

§ 5. Wniosek musi być zatwierdzony pod względem finansowym przez Skarbnika Gminy
lub głównego księgowego jednostki organizacyjnej Gminy lub osoby przez nich upoważnione.

§ 6. 1.  Referat Inwestycji i Rozwoju proponuje tryb udzielenia zamówienia i przedkłada wniosek do 
zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego lub osobie przez niego upoważnionej.

2. Referat Inwestycji i Rozwoju występuje do kierownika Zamawiającego lub osoby
przez niego upoważnionej o powołanie do stałego składu osobowego Komisji Przetargowej, pracownika 
merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

3. Po zatwierdzeniu wniosku Referat Inwestycji i Rozwoju, nadaje numer rejestrowy
oraz wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Komisja przetargowa, powołana na podstawie zarządzenia Wójta Gminy, przeprowadza postępowanie 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy PZP.

5. Dokumenty wymienione w § 4 stanowią integralną część wniosku i winny być załączone w formie 
papierowej oraz elektronicznej (za wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego).

§ 7. 1.  Dla zamówień na usługi społeczne w rozumieniu przepisów ustawy PZP, tj. min.:

a) usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne,

b) usługi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego,

c) usługi prawne,

d) usługi detektywistyczne i ochroniarskie,

e) usługi pocztow,

o wartości większej niż równowartość w złotych polskich 30 000 euro a mniejszej niż równowartość 
w złotych polskich kwoty 750 000 euro, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Referat Inwestycji 
i Rozwoju wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu minimalnych niezbędnych
do wyboru najkorzystniejszej oferty warunków w szczególności w sposób przejrzysty, obiektywny 
i niedyskryminacyjny.

§ 8. 1.  Komisja Przetargowa, każdorazowo powoływana jest odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy 
Łubniany, w minimalnym następującym składzie osobowym:

a) przewodniczący Komisji,

b) sekretarz Komisji,

c) członek Komisji.

2. Członkowie komisji przetargowej  zobowiązani  są do złożenia  oświadczenia o braku powiązań  
kapitałowych lub osobowych z Wykonawcą.

§ 9. 1.  Każda umowa przed jej zawarciem wymaga:

a) zaopiniowania przez radcę prawnego,

b) kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego,

c) podpisu osoby odpowiedzialnej merytorycznie oraz jej bezpośredniego przełożonego,

d) umowę sporządza osoba odpowiedzialna merytorycznie za realizację zamówienia.

2. Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego podpisuje Wójt Gminy/kierownik jednostki 
organizacyjnej Gminy lub osoby przez nich upoważnione.
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3. Umowy sporządzane są dla następujących zamówień:

a) dla zamówień o wartości poniżej 30 000,00 euro – w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla wykonawcy, drugi egzemplarz dla skarbnika/głównego księgowego lub jednostki 
merytorycznej, trzeci egzemplarz stanowi załącznik do dokumentacji postępowania,

b) dla zamówień o wartości równej i przekraczającej 30 000,00 euro netto – w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, jeden egzemplarz dla wykonawcy, drugi egzemplarz dla skarbnika/głównego księgowego 
lub jednostki merytorycznej, trzeci egzemplarz stanowi załącznik do dokumentacji postępowania.

5. Umowy podlegają obowiązkowi rejestracji w Rejestrze umów.

6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania 
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, zapytaniu ofertowym, stosownym zaproszeniu oraz 
wzorze umowy lub istotnych postanowieniach umowy załączonych do wymienionych dokumentów, a także 
określił warunki dokonania takiej zmiany.

7. Wykonanie umowy odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy. Nadzór nad jej realizacją sprawuje 
pracownik właściwej komórki organizacyjnej/jednostki organizacyjnej Gminy. Do jego obowiązków należy 
w szczególności czuwanie nad prawidłowością realizacji umowy, weryfikacja czasu obowiązywania umowy, 
odbiór umowy w tym weryfikacja wykonanego przedmiotu umowy, a także pisemne informowanie kierownika 
Zamawiającego o wszelkich niezgodnościach w realizacji umowy, w tym w szczególności podstawach do 
naliczenia kary umownej.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, którego wysokość 
zostaje zweryfikowana przez osobę pełniącą nadzór nad realizacją umowy.

9. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie.

§ 10. 1.  Referat Inwestycji i Rozwoju sporządza, zgodnie z art. 98 ustawy PZP, roczne sprawozdanie 
z udzielonych zamówień publicznych na podstawie posiadanych przez siebie danych i informacji o udzielonych 
zamówieniach oraz na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne.

2. Referat Inwestycji i Rozwoju, przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne 
sprawozdanie z postępowań przeprowadzonych przez Gminę Łubniany, w danym roku w terminie do dnia 
1 marca następnego roku.

§ 11. 1.  W terminie do 14 dni od dnia uchwalenia budżetu Gminy na dany rok budżetowy, każda 
komórka organizacyjna Gminy zobowiązana jest złożyć plan zamówień na dany rok budżetowy 
z uwzględnieniem dostaw, usług i robót budowlanych do Referatu Inwestycji i Rozwoju.

2. Referat Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z art. 13a ustawy PZP, nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
przyjęcia budżetu Gminy sporządza plan postępowań o udzielenie zamówień, jaki przewiduje przeprowadzić 
w danym roku oraz zamieszcza go na stronie internetowej .

§ 12. Do wszelkich nie uregulowanych kwestii w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązujące, a w szczególności:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
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Załącznik Nr 1

WNIOSEK 
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro 

(mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp)

1.  Informacje o przedmiocie zamówienia

a) Nazwa przedmiotu zamówienia
  ……………

b) Proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:          
 ……………     

c) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
…………….

2. Proponowany tryb udzielenia zamówienia

……………………………….
3. Osoba odpowiedzialna merytorycznie za realizację przedmiotu zamówienia

Imię i nazwisko: 
Stanowisko: 
tel. 

4. Informacje o źródle finansowania przedmiotu zamówienia

Źródła finansowania przedmiotu zamówienia (wymienić jakie):
…………………………………….

5. Informacje o szacunkowej wartości zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia (bez podatku VAT) – ……………. zł                                   słownie: 
……………, równowartość EURO: ……… € wg rozp. z dnia 28.12.2017r. / Dz. U. z 2017r. poz. 
2477/ - 4,3117.
Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o:

6. Informacje dotycząca wadium (Tak/Nie)

………………………
7. Wykaz załączników

…………………………….

8. Akceptacja materiałów stanowiących do uruchomienia procedury udzielenia
zamówienia publicznego (pracownik Referatu Inwestycji i Rozwoju)

 Imię i nazwisko: ………………………
 Stanowisko: ……………………
 tel. ………………..
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Łubniany, dnia ……………………………….

Akceptuję  pod względem merytorycznym
(Kierownik właściwej komórki organizacyjnej/jednostki organizacyjnej gminy lub osoba przez nich upoważniona)

…………………………………..
(data i podpis)

Stwierdzam zabezpieczenie środków finansowych
(Skarbnik Gminy lub główny księgowy jednostki organizacyjnej gminy lub osoba/y przez nich upoważniona/e)

…………………………………..
(data i podpis)

Akceptuję pod względem formalnym
(Wójt Gminy Łubniany lub osoba przez niego upoważniona)

……………………………………
(data i podpis)
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