
ZARZĄDZENIE  Nr 3 /2018 

BURMISTRZA TUŁOWIC  

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Tułowicach 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2017 r., poz. 1857 i 2232) i art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2017 r., poz. 1579 i 2018) zarządza, co następuje: 

§ 1.  

Wprowadza się „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w 

art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Tułowicach”, stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Tułowicach do zapoznania się i do przestrzegania 

Regulaminu, o którym mowa w § 1. 

§ 3.  

Zarządzenie ma zastosowanie do postępowań wszczętych po jego wejściu w życie. 

§ 4.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Tułowic. 

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r. 

Burmistrz Tułowic 

Andrzej Wesołowski  
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R E G U L A M I N  

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 

KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W TUŁOWICACH 

 

 

§ 1 Zasady ogólne 

1.  Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych o wartości: od kwoty 50.000 zł 

do  wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Tułowicach. 

2.  Dopuszcza się stosowanie niniejszego Regulaminu do zamówień, których wartość nie 

przekracza kwoty 50.000 zł. 

3.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Tułowic; 

2)Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin udzielania zamówień publicznych 

o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w Urzędzie Miejskim w Tułowicach; 

3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Tułowicach; 

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2017r., poz. 1579 z późn.zm.); 

5) zamówieniu - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między Zamawiającym 

a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, o wartości 

nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy; 

6) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Tułowice; 

7)Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

4.  Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad: 

1)  zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, 
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2)  racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków 

publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, 

a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów 

z danych nakładów. 

 

5. Do przestrzegania Regulaminu zobowiązani są: 

1) pracownicy Urzędu realizujący zamówienie, 

2) pracownicy Urzędu, w zakresie w jakim powierzono im czynności przy realizowaniu zamówienia. 

 

§ 2 Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia 

1. Szacunkową wartość zamówienia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, przy zastosowaniu co najmniej 

jednej z następujących metod: 

1) analizy cen rynkowych; 

2) analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym 

moment szacowania wartości zamówienia; 

3)analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego 

lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających, obejmujących analogiczny 

przedmiot zamówienia. 

2. Szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie zestawienia, które 

obejmuje w szczególności rodzaj, zakres i ilość robót budowlanych wraz z ich cenami rynkowymi 

lub na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 

3. Szacunkową wartość zamówienia stanowi wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i 

usług, ustalone przez Zamawiającego. 

4. Szacunkową wartość zamówienia ustala się w złotych i przelicza na euro według średniego kursu 

złotego w stosunku do euro określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na 

podstawie art. 35 ust. 3 ustawy. 

5. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej 

i załączonych do niej dokumentów. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej wartości 

zamówienia są w szczególności: 

1) zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców, 

2) odpowiedzi cenowe wykonawców, 
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3) wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą 

dokonania wydruku), 

4) kopie ofert lub umów z innych postępowań (obejmujących analogiczny przedmiot 

zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia. 

6. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 3 

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza pracownik Urzędu na 

stanowisku zamówień publicznych, przy udziale pracownika merytorycznego. 

2. Pracownik Urzędu, który prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia zobowiązany jest 

dokonać analizy rynku poprzez wybranie co najmniej jednej z poniżej przedstawionych opcji: 

1) zaproszenie do składania ofert, kieruje się do co najmniej trzech Wykonawców. „Zaproszenie 

do składania ofert” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i może być modyfikowane, 

uwzględniając specyfikę zamówienia; 

2) rozeznanie rynku polegające na porównaniu ofert zamieszczonych na stronach internetowych; 

3)umieszczenie zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej Zamawiającego 

bip.tulowice.pl w zakładce zamówienia publiczne, zamówienia poniżej 30.000 euro. 

3. Zaproszenie do składania ofert odbywa się w drodze zapytania ofertowego, kierowanego do 

Wykonawców w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 

4. Do zaproszenia do składania ofert dołącza się gotowy do uzupełnienia przez Wykonawców 

„Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Formularz może 

być modyfikowany, uwzględniając specyfikę zamówienia. 

5. Wykonawcy składają oferty w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 

6. Wyboru Wykonawcy dokonuje się w oparciu o cenę podaną w ofercie, albo cenę i inne kryteria, 

gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, przykładowo: 

1) jakość, 

2) funkcjonalność, 

3) parametry techniczne, 

4) aspekty innowacyjne, 

5) koszty eksploatacji, 

6) serwis, 
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7) gwarancja, 

8) termin wykonania zamówienia, 

9) doświadczenie wykonawcy, 

10) poziom wiedzy specjalistycznej Wykonawcy, 

11) termin płatności faktury za usługi, dostawy lub roboty budowlane. 

7. Zamawiający może unieważnić prowadzone przez siebie postępowanie w następujących 

przypadkach : 

1) do upływu terminu złożenia ofert nie została złożona żadna oferta; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpił istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym; 

4) wystąpiły inne okoliczności uzasadniające unieważnienie postępowania. 

8. Jeżeli wartość zamówienia przekroczy 50.000 zł Burmistrz Tułowic może powołać komisję 

przetargową. 

 

§ 4 

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Pracownik Urzędu, który prowadzi postępowanie jest zobowiązany udokumentować postępowanie na 

druku „Protokół z przeprowadzonego zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 

wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych”, stanowiącym załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu. Ponadto pracownik zobowiązany jest gromadzić i przechowywać 

dokumentację z przeprowadzonych postępowań oraz ich ewidencję. 

2. „Protokół z przeprowadzonego zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 

wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych” winien być zatwierdzony przez 

Burmistrza lub osobę upoważnioną. 

 

 

§ 5 

WYŁĄCZENIA STOSOWANIA REGULAMINU 

1. Regulaminu nie stosuje się do udzielania zamówień dotyczących: 

1) usuwania awarii i skutków zdarzeń losowych; 

2) usług prawnych; 

3) usług szkoleniowych; 

4) świadczeń z ZFŚS (w tym również bonów towarowych); 
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5)usług ubezpieczeniowych obejmujących: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia 

komunikacyjne, ubezpieczenia na życie; 

6) zmian w całości lub części dokumentów opracowanych na podstawie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7) działalności twórczej lub artystycznej; 

8) pożyczek, kredytów oraz pozostałych usług bankowych.   

 

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA REGULAMINU 

1. Dopuszcza się możliwość odstąpienia za pisemną zgodą Burmistrza od stosowania Regulaminu 

i dokonania zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą w przypadku: 

1) zadań o specjalistycznym charakterze; 

2) ograniczonej liczby wykonawców; 

3) innych uzasadnionych sytuacji. 

2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w postaci notatki 

służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Burmistrza. W notatce służbowej należy 

w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania Regulaminu. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. oraz 

ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
............................................... 
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[nazwa Zamawiającego]                                                                        Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości nieprzekraczającej 
kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy 

w Urzędzie Miejskim w Tułowicach   

znak sprawy 

 

Tułowice, dnia.....................r. 
 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

Burmistrz Tułowic zaprasza do złożenia oferty na: ...........................………………………………… 
...............................................................................................................................................................................

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

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

[nazwa zadania] 

1. Opis przedmiotu zamówienia:..............................................................................................................………. 

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

 

2. Kryteria oceny ofert: 

1) najniższa cena 

2) inne*: 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

od dnia podpisania umowy do dnia .................. 20......... r. 

Termin złożenia ofert: 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia ................... 20........... r., do godz. ....... 

 

4. Ofertę należy złożyć: 

1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, 
2) faksem na numer ........................................ 

3) e-mailem na adres ....................................... 

Na kopercie/ faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy 

oraz napis: „Oferta na: ........................................................................................” 
 

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

Pan/Pani ......................................., ul. .............................., pok. nr ....... , tel. ................... 

 

6. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

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

 

  

 

W załączeniu: 

1. Wzór formularza oferty. 

2. ............ 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

….......................................... 
[podpis i pieczątka Burmistrza lub osoby upoważnionej ] 

 

 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Gminy Tułowice do zawarcia 

umowy. 

 
 

[nazwa Wykonawcy]                                                                              Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości nieprzekraczającej 
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kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy 

w Urzędzie Miejskim w Tułowicach   

                     

……………….., dnia.....................r. 
 

 

Gmina Tułowice 

ul. Szkolna 1 

49-130 Tułowice 

 

„WZÓR” 

FORMULARZ OFERTY 

 

Niżej podpisany/podpisani *, …..................................................................……………………………………. 

Działając w imieniu i na rzecz …...................................................................………………………………….. 

w odpowiedzi na przekazane „Zaproszenie do składania ofert” na: ….............................…………………… 

składam/składamy * niniejszą ofertę: 

 

1. Oświadczam/oświadczamy *, że zapoznałem/zapoznaliśmy * się z warunkami „Zaproszenia do składania 

ofert” i nie wnoszę/wnosimy * do niego żadnych zastrzeżeń. 

2. Oferuję/oferujemy * realizację zamówienia zgodnie z „Zaproszeniem do składania ofert” 

za cenę_____________________ zł brutto, 

słownie:......................................................................... 

W tym …..................zł – podatek Vat..........% 

3. Zobowiązuję/zobowiązujemy * się wykonać zamówienie w terminie:.................................. 

4. Jestem/jesteśmy *  związany/związani * niniejszą ofertą przez okres.........dni. 

5. Ofertę składam/składamy * na ….. ponumerowanych stronach. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki: 

1. ….......................... 

2. ….......................... 

3. ….......................… 

 

 

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

[podpis Wykonawcy /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*] 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 
                                                  Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości nieprzekraczającej 
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kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy 

w Urzędzie Miejskim w Tułowicach 

 

Tułowice, dnia.......................r.       

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

[znak sprawy] 

 

 

Protokół z przeprowadzonego zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 

wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy 

 

 

 

1. Zamawiający ………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

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

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

 

3. Szacunkowa wartość zł ................, euro ............... 

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro, 

stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, wynoszący ...................... Ustalenia 

wartości zamówienia dokonano w dniu .................... na podstawie (należy zaznaczyć właściwą podstawę): 

1) analizy cen rynkowych; 

2)analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym moment 

szacowania wartości zamówienia, 

3) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego lub zamówień 

udzielonych przez innych zamawiających, obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia. 

4. W dniu .................. r. na stronie BIP Gminy Tułowice opublikowano zaproszenie do składania ofert */ 

wysłano zaproszenia do składania ofert * /nawiązano kontakt osobisty * /telefoniczny * z niżej wymienionymi 

potencjalnymi wykonawcami w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia * / zapoznano się z ofertami 

prezentowanymi na stronach internetowych, w katalogach, folderach itp. *  

i uzyskano poniższe oferty: 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty (brutto) Uwagi 

    

    

    

 

 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty 

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

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

 

 

 

 

6. W wyniku dokonanego rozpoznania rynku proponuje się, żeby przedmiotowe zamówienie udzielone 

zostało: 
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..................................................................................................................………………………………………. 

[nazwa i adres Wykonawcy] 

 

 

za cenę ....................................... (słownie: ............................................................................) 
 

 

 

 

 

 

Postępowanie przygotował: .............................................................. 
                                                                                                                  [imię i nazwisko, podpis] 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

….......................................... 
[podpis i pieczątka Burmistrza lub osoby upoważnionej ] 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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