
Zarządzenie Nr 0050/93/2021 

Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 21  października  2021 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej 

kwoty 130 000 złotych o której mowa w art.2 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych ( Dz.U. z 2021 poz.1129) 

 

Na podstawie art..30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz.1372) 

w związku z art. 2 ust.1 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 

r., poz. 1129 z późn.zm.) oraz art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 

2021 r., poz. 305 z późn.zm.) i na podstawie  §  12 ust.2  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Świerczów zarządzam. co następuje:  

 

§ 1.  W Urzędzie Gminy w Świerczowie wprowadza się Regulamin Udzielania Zamówień o wartości nie 

przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto. 

 

§ 2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzegania zasad określonych w regulaminie. 

 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 328/2014 Wójta Gminy Świerczów z dnia 1 lipca 2014r.w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień o wartości wyrażonej w złotych równowartości 30 000 

euro oraz Zarządzenie Nr 0050/76/2021 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 

zmiany wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień o wartości wyrażonej w złotych równowartości 

30 000 euro. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/93/2021      

Wójta Gminy Świerczów 

         z dnia  21 października 2021r. 

 

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych 

o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto 

 w Urzędzie Gminy Świerczów 

 

 

§1. Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, zwany w dalszej 

części Regulaminem, określa zakres, zasady oraz tryb postępowania w ramach działania poszczególnych 

komórek Zamawiającego przy udzielaniu zamówień .  

 

§2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
 

1) Ustawie - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) (Dz. U. z 2021 

r.  poz. 1129 ); 

2) Kierowniku Zamawiającego - Wójta Gminy Świerczów lub osobą przez Wójta upoważnioną  

3) Wnioskodawcy - pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika referatu lub na samodzielnym 

stanowisku 

4) Dostawie - nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa 

majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, 

dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować 

dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; 

5) Usłudze - wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy ; 

6) Ofercie- należy przez to rozumieć oświadczenie woli zawarcia umowy złożone przez wykonawcę 

zamawiającemu pisemne lub elektronicznie, w odpowiedzi na ogłoszenie, zaproszenie lub zapytanie 

ofertowe; 

7) Najkorzystniejszej ofercie - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans cen i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku 

zamówień z zakresu działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu zamówienia nie 

można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego; 

8) Postępowaniu- oznacza to postępowanie o udzielenie zamówienia; 

9) Umowie- należy przez to rozumieć umowę zawartą w wyniku przeprowadzenia postępowania; 

10) Robotach budowlanych - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . a także realizację obiektu 

budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane za pomocą dowolnych 

środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 

11) Regulaminie- niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; 

12) Środkach publicznych - środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) ; 

13) Wartości zamówienia- należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością zgodnie z przepisami 

ustawy PZP; 

14) Zamawiającym- należy przez to rozumieć Gminę Świerczów 



15) Zamówieniu- należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a 

wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług. 

 

§ 3. 1. Zapisy niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do udzielania zamówień publicznych 

na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest 

mniejsza niż kwota 130 000 złotych. 

2. W przypadku zamówień publicznych o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty 

130 000 złotych, zastosowanie mają przepisy ustawy. 

3. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów 

finansowych udzielane będą na podstawie niniejszego Regulaminu z zachowaniem wytycznych 

wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich 

zamówień. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a 

wytycznymi dotyczącymi zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub innych 

mechanizmów finansowych, zastosowanie znajdują postanowienia wytycznych. 

§4. 1. Wydatki obejmujące środki publiczne mogą być ponoszone jedynie na cele w wysokości określonej w 

budżecie Zamawiającego.  

2. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku przestrzegania zasad 

określonych w ustawie o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.). Zgodnie z treścią 

art. 44 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wydatki publiczne powinny być dokonywane:  

     1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,  

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;  

     2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;  

     3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

3. Wydatkowanie środków publicznych o wartości nieprzekraczającej  kwoty 130 000 złotych netto, powinno 

być dokonywane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 

Wykonawców.  

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia objęte postanowieniami niniejszego Regulaminu jest jawne. 

Przedmiotowa zasada jawności nie dotyczy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.  

5. Obowiązkiem Wnioskującego odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest bezstronne, obiektywne, 

staranne, zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego rozeznanie, zakwalifikowanie oraz 

przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

 

§5. 1. Podstawą do podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane jest plan finansowy na dany rok budżetowy.  

2.Pierwszą czynnością Zamawiającego jest ustalenie wartości szacunkowej zamówienia (bez podatku od 

towarów i usług VAT). Dokumentem potwierdzającym szacowanie wartości zamówienia może być np. 

notatka służbowa, kosztorys inwestorski, wycena robót. Oszacowania dokonuje się z należytą starannością.   

3. Zakazuje się dzielenia zamówienia oraz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania 

Ustawy oraz procedur udzielania zamówień publicznych w niej określonych.  

 

§6. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych uregulowano w następujących układzie: 

 a) Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 20 000  złotych   

 b) Zamówienia o wartości od 20 000 do 50 000  złotych   



 c) Zamówienia o wartości od 50 000 do 130 000 złotych   

 

§7. Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza  kwoty 20 000 złotych netto nie stosuje się 

postanowień niniejszego regulaminu.  

§8. l. Procedurę udzielania zamówienia o wartości  od 20 000 do 50 000  złotych   rozpoczyna zaakceptowana 

przez Kierownika Zamawiającego notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku. Notatkę sporządza 

Wnioskujący.  

2.Rozpoznanie rynku może być przeprowadzone telefonicznie, pisemnie, drogą mailową lub osobiście.  

3.Przy zamówieniach o wartości  od 20 000 do 50 000  złotych   na dostawy i usługi zawiera się umowę lub 

sporządza zamówienie w formie pisemnej. W przypadku zamówień na roboty budowlane zawiera się umowę 

w formie pisemnej.  

4. Do wystawionej faktury za realizację zamówienia, należy dołączyć notatkę z rozeznania rynku oraz 

zamówienie lub umowę, jeżeli były sporządzane.  

 

 

§9. 1. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości  od 50 000 do 130 000 złotych   rozpoczyna 

zaakceptowany przez Kierownika Zamawiającego wniosek kierownika referatu  lub osoby zatrudnionej na 

samodzielnym stanowisku.  

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu 

2. Dla zamówień o wartości  od 50 000 do 130 000 złotych   przeprowadza się pisemne rozeznanie cenowe, 

zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców, która zapewni konkurencję oraz wybór 

najkorzystniejszej oferty ( co najmniej 3 )  

Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta należy przekazać w jednej z form wskazanej w zapytaniu 

cenowym przez Zamawiającego: elektronicznej, faksowej, listownej lub osobiście wraz potwierdzeniem 

odbioru. Brak jest konieczności kierowania zapytania do wykonawcy, od którego pozyskano wydruk strony 

internetowej, katalogu czy z innych powszechnie dostępnych mediów zawierający niezbędne dane do oferty. 

Wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.  

3.Po otrzymaniu ofert wykonawców, Wnioskujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z 

przeprowadzonego rozeznania cenowego, który zatwierdza Kierownik Zamawiającego.  

Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do regulaminu 

4. Udzielenie zamówienia jest możliwe w przypadku otrzymania jednej ważnej oferty  

5. Zamówienia udziela się wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę 

6. Z wybranym wykonawca zawiera się umowę w formie pisemnej 

 
§ 10. 1. W uzasadnionych przypadkach niewymienionych w poprzednich ustępach za pisemną lub 
ustną zgodą albo na polecenie kierownika zamawiającego odstępuje się od przeprowadzania 
procedur, o których mowa powyżej. Wymaga się jedynie wcześniejszego uzgodnienia ze 
Skarbnikiem i bezpośrednim przełożonym. Zamawiający, po otrzymaniu oferty i wynegocjowaniu 
odpowiednich warunków, w zależności od sytuacji i wymagań prawnych Zamawiający podpisuje 
umowę lub wypisuje zlecenie lub podejmuje ustnie decyzję, z pominięciem procedur wskazanych 
w niniejszym Regulaminie. 
2. Przypadki, o którym mowa w § 10, ust. 1, mogą obejmować w szczególności: 

1) zamówienia związane z koniecznością usunięcia awarii, 

2) skutki zdarzeń losowych, 

3) ubezpieczenie mienia, 

4) kolportaż druków bezadresowych, 

5) usługi prawnicze, 



6) usługi nadzoru autorskiego, subskrypcji, licencji i innych usług dotyczących używanego 
oprogramowania, 

7) usługi szkoleniowe, 

8) usługi informatyczne, 

9) usługi nadzoru, 

10) usługi artystyczne, koncertowe i widowiskowe, 

11) usługi kredytu lub pożyczki w rachunku bieżącym, 

12) usługi telekomunikacyjne, 

13) usługi certyfikacyjne i audytowe, 

14) dostawę: oprogramowania, modułów używanego oprogramowania, 

15) składki członkowskie, 

16) artykuły codziennego użytku,  artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, środki 
czystości oraz drobne materiały i narzędzia do remontów bieżących, 

17) środki pędne do urządzeń, w związku ze zmieniającą się dzienną ceną jednostkową, 

18)  zamówienie ze względu na specyficzny charakter i rodzaj, może być udzielone 
konkretnemu wykonawcy,  

19) umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi, nie prowadzącymi działalności 
gospodarczej, 

20) umowy cywilnoprawne dotyczące produkcji, koprodukcji lub emisji materiałów w prasie, 
radio, telewizji oraz w mediach elektronicznych, w zakresie działań promocyjnych Gminy 
Świerczów, 

21) ogłoszenia prasowe związane z wykonywaniem zadań Gminy realizowanych przez dany 
referat lub jednostkę organizacyjną, 

22) usługi pocztowe, 

23) wyjątkową sytuację, której nie dało się przewidzieć wymagającą natychmiastowego 
wykonania zamówienia, 

24) usługi naprawy, konserwacji i przeglądów drukarek i kserokopiarek, 

25) materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek. 
3. Udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa w § 8, ust. 1 następuje po 

przeprowadzeniu negocjacji z wybranym wykonawcą i sporządzeniu notatki służbowej lub 
protokołu, podlegającego zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego. W notatce 
służbowej / protokole należy wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania 
Regulaminu.  

4. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w § 8, ust. 1, nie zwalnia od stosowania 
zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

5. Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzona jest przez Wnioskującego, który jest 

odpowiedzialny za jego realizację i archiwizację.  

 

§ 11. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne. 
 

 

 

 

 

 

         



Załącznik Nr 1 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości od 20 000 do 50 000 złotych netto 

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie 

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości  

od 20 000 do 50 000 złotych 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia 

3. Wartość zamówienia: …………zł (netto) ustalona na podstawie:……………..  

4. Nazwisko i imię osoby która ustaliła wartość zamówienia …………………… 

5. Data ustalenia wartości zamówienia ……………………… 

6. Informację dotycząca ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:  

     

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria ( wymienić) Oferowana  
cena netto/brutto 

1    

2    

3    

 

7. Informacje uzyskano w dniu ………………….. 

8. Wybrano wykonawcę nr ……………………..... 

9. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty ………………………………….. 

 Notatkę sporządził/a …………………………………. 

 

 

 

…………………………………………………..   

(Podpis kierownika referatu lub osoby zatrudnionej 

 na samodzielnym stanowisku - pieczątka)  

 

 

 

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam 

 

 

……………………………. 

   (Podpis Skarbnika Gminy) 

  

 

                                                                                     Zatwierdzam do realizacji 

 

 

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

                                                  (data i podpis Kierownika jednostki) 

 



Załącznik Nr 2  

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości od 50 000 do 130 000 złotych netto  

w Urzędzie Gminy w Świerczowie  

 

 

 

znak sprawy …………………                                                                        ……………………… 

                                                                                                                           (miejscowość, data) 

 

 

 

Wniosek o wszczęcie postępowania na dokonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej 

o wartości przekraczającej 50 000 do 130 000 złotych. 

 

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

                                                      ( nazwa, cechy, ilość, jednostka miary)  

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia ………………………………….  

3.Całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku VAT      netto:………  zł., 

  ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu………… na podstawie…………………………  

4. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia ……………………………………..  

5. Nazwa i adres potencjalnych wykonawców zamówienia……………………………………….. 

6. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:  

 ……………………………………….. 

 ………………………………………. 

 

7. Źródło finansowania:  

Kwota ............. zł, Dział ……, rozdział ............ §....... 

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

   (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam 

 

……………………………. 

   (Podpis Skarbnika Gminy) 

 

 

 

 

                                                                                     Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody 

 

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

                                                                 ( data i podpis Kierownika jednostki) 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości od 50 000 do 130 000 złotych netto  

w Urzędzie Gminy w Świerczowie 

 

 

znak sprawy …………………                                                                                 ……………………… 

                                                                                                                            (miejscowość, data) 

…………………………………………… 

(nazwa i adres wykonawcy)  

 

 

Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta 

I. Zapytanie cenowe:  

I.l. Zamawiający....................................................  

Zaprasza do złożenia ofert na : …………………………………………………….   

I.2. Przedmiot zamówienia : ……………………………………………………….    

I.3. Termin realizacji zamówienia: ………………………………………………… 

I.4. Okres gwarancji: …………………………………………………     

I.5. Miejsce i termin złożenia ofert: …………………………………      

I.6. Termin otwarcia ofert ……………………………………………      

I.7. Warunki płatności ……………………………………………….  

I.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : …………………………………………..  

 

Sporządził/a 

…………………………. 

 

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

                                                                                               ( data i podpis Kierownika jednostki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Oferta cenowa :  

II.1. Nazwa wykonawcy ……………………………………………      

II.2. Adres wykonawcy ……………………………………………..      

II.3. NIP ……………………………………………………..      

II.4. Regon  ………………………………………….  

      II.5. Nr rachunku bankowego ……………………………………..    

II.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :  

 Cenę netto…………………….  zł ( słownie złotych) ……………………  

 Podatek VAT............................ zł (słownie złotych ) …………………….   

 Cenę brutto ………………….. zł ( słownie złotych ) ……………………    

II.7. Okres gwarancji .............................................  

II.8. Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

 II.9.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ……………….. 

 II.10.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym  

 

 

 

 

…………………………………….. 

( data, podpis, pieczątka  oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4 

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 o wartości od 50 000 do 130 000 złotych netto 

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie 

  

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości od 50 000 do 130 000 złotych netto 

 

1. W celu udzielenia zamówienia na: …………………………………………………………….. 

Przeprowadzono rozeznanie cenowe 

2.W dniu ……………  zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców 

poprzez rozesłanie/dostarczenie osobiste zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, który 

stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. 

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

 

L.p Nazwa wykonawcy

  

Adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi 

      

      

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

 

……………………. 

 Miejscowość, data 

 

   Sporządził/a 

 

……………………. 

    

 

  

 Zatwierdzam/Nie zatwierdzam 

 

 

……………………………. 

   (Podpis Skarbnika Gminy)    

 

 

 

 

………….…………………………….. 

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam 

(Data i podpis Kierownika jednostki)  

 

 


