Zarzqdzeni" n ...,..9,,..,12016

Kierownika Centrum
w Nvsie
zdnia ..:vffir:)fri.:l:.,"'j
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych Centrum
Integracji Spolecznej w Nysie

Na podstawie Ustawy z dnia26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz.IJ.
z p62n. zmiarrami ) art. 209.L poz.l .
zarzqdzarr, co nastgpuj e :

z

1974r. nr 24

poz.l4l

s1.
Wprowadzam Regulaminu udzielaniazam6wieri publicznych zgodnie z zalqcznrkiem do
ej s ze go Zar zqdzenia.

nini

$2.
Zarzqdzenie wchodzi

w Zycie z dniem podpisania.

KIER

IK
Spolecznei

Turblarz

CENTRUM
REGULAMIN UDZIELANIA ZAM6WINfi PUSLICZNYCH DLA
INTEGRACJI SPOLECZNEJ W NYSIE'
KTORYCH WARTOSC NIN PRZEKRACZA
WVN,q.ZONEJ W ZT'O"[Y CHN6WNOWARTOSCI
KWOTY 3O.O()() EURO NETTO

1. Do zam6wieri

i

$1
konkursow, kt6rych wartoS6 nie przekracza wYraZonej

r6wnowartoSci kwoty 30 000 euro netto nie
z dnia29 stycznia2}}4 r' Prawo zam6wieri publicznych'

w zlotYch

stosuje siQ PrzePis6w

ustawY

zasady okreslone przepisami art' 32-35
Przy ustaleniu wartosci zam6wienia stosuje siE
ustawy PzP.

2.

na czEsci lub zaniaanie jego wartosci w celu
3. Niedopu szczalnejest dzielenie zam6wienia
Pzp'
unikniecia obowi4zku stosowania przepis6w ustawy

$2

uregulowano
1. Ramowe procedury udzielania zamowreft publicznych
ukladzie :

1)

w

nastqpul4cym

zam6wienie o wartoSci do 3'500 euro netto'

2)zam6wienieowartoSciod3.500do14.000euronetto,

3) zam6wienie

euro netto'
o wartosciptzekraczaj4cej 14.000 do 30.000

s3
1.

po otrrymaniu faktury (rachunku) nalezy opisad ia pod wzglpdem merytorycznym
Prawie zam6wieri publicznych
i zamieScid napis ,,Na podstawie art. a pki 8 ustawy o
z dnia 29.01,2004 r. - nie stosuje sig"'

$4
tozpoczyna
zam6wienia o wartosci do 3.500 euro netto
cen
po
fozeznan:r
jest
sporz4dzone
kt6re
zaakceptow ane plzezKierownik a zam6wienie,

1. procedurq udzielenia

na pr zedmiot zam6wienia'
zamowrcnie sporzqdza pracownik ds. obrotu ekonomicznego

t zaopatrzenta'

regulaminu'
Wz6r zam6wienia itanowi zalqczniknr 1 do

$s
rozpoczyna

od 3.500 do 14'000 euro netto
1. ProcedurE udzieleni azamSwienia o wartosci
przeprowadzonego rozeznania rynku'
zaakceptow ana przezKierownika notatka z

i zaopaftzen\aNotatkq ,porrqd'ipracownik ds. obrotu ekonomicznego
WiOi notatki stanowi zaLqczniknr 2 do regulaminu'

2. Notatka zawreta:

szczegolowy opis przedmiotu zamowlenla'
2) termii r eahzacjiI wykonania zam6wienia,
*'iiiiupir.irri"r, zam6wienia, oszacowanena podstawie cen rynkowvch
;j

I)

d,r"t-

lub kosztorYsu,
evto,przy
4) przeliczenie wartoSci zam6wieniaze zNotychna r6wnowartoS6 wyrazon4w
Rady Ministr6w na
zastosowaniu dredniego kursu z\otego, oglaszanego pruez Prezesa
podstawie art.35 ust. 3 ustawY PzP,
5) nazwq i adres wykonawc6w (co najmniej 2 wykonawc6w)'
6) proponowanq cenQ oraz inne kryteria wyboru oferty'
7) datEuzYskania informacj i,
j ptopo rycj E udziele nia zamowienia wybranemu wykonawc y'
a
3

.

Rozeznani e

rynku moke

by

(, ptzept owadzone tel efonicznie lub

pi

semnie'

netto na dostawy i uslugi zawreta
4. Przy zam6wieniach o wartosci od 3.500 do 14.000 euro
siE umowq lub sporz4dzazam6wtenie w formie pisemnej'
pisemnej'
w przypadku zamowieri na roboty budowlan"iu*t"rusiq umowE w formie
dolqczy(' notatkq
5. Do faktury wybranego wykonawcy, zarealizaqqzamowientanale?y
z rozeznania rynku iraz zam6wienie lub umowQ, jeSli byly sporz4dzone'

$6
netto

euro
a zam6wrcnia o wartoSci przekraczaiqcq 14'000 do 30'000
ptzez pracownika ds'
rozpoczynaru*".fto*any przezKierownika wniosek przygotowarry

1. ProcedurE udzieleni

obrotu ekonomicznego

i

zaopatrzenia'

2. Wniosek zawiera:
I) szczeg6lowy opis przedmiotu zamowlenta'2
2) termii r ea\tzaciiI wykonania zarn6wienia,
anqfiapodstawie cen rynkowych lub
3) aktualn4 wartoS{ przedmiotu zam6wienia, oszacow
kosztorYsu
w euro' przy zastosowanlu
4) przeliczenie wartoS ci zam6wienia ze zNotych na r6wnowarto6c
Rady Ministr6w na podstawie art' 35
Sredniego kursu zlotego,ogloszoneg o pri"rPrezesa
ust.3 ustawY PzP,

5)daneosoby,ktoradokonalaustaleniawartoScizam6wtenia,
niz 3 miesi qce przed dniem wszczgcia
6) datq ustalenia wartosci zam6wienia (nie wczesniej
postEPowania),
wykonawc6w zam6wi enia'
7 )' nazi qi adres potencj alnych

zam6wienia.
Aj Aun. os6b odpbwiediialnych zarealizacig
WzSrwniosku stanowi zaNqczniknr 3 do regulaminu'

14'000 do 30'000 euro netto
zam6wien publicznych o wartoSci przekraczaiqcei
zaptaszaiqc do skladania ofert tak4 liczbq
przeprowad za sig pisemne tozeznanie cenowe,
'ki6ru tup"wnia konkurencjq oraz wyb6r naikorzystniejszej oferty ( co
wykonawc6w,
nale1y ptzekazac w formie
najmniej Z *Vfonu*c6w). Formularz zapyiania cenowego
stronie internetowej do
lub zamiesci6
pisemnej osouisci. ffotwierdzaj4c odbior;, lirto*ni.
'a

3. Dla

pobrania.
WzOr formularzastanowi za\'qcznlknr 4 do regulaminu'

ekonomicznego
4. Po otrzymaniu ofert wykonawc6w, pracownik ds' obrotu
przeprowadzonego rozeznanra
zobowi4zany jest do sporz4d zeniaprotot<bh z

i

zaopalrzenia

Wzor protokolu stanowi zil'qczniknr 5 do regulaminu'
jest w przypadku otrzymania, co najmniej jednej waznej
5. Udzielenie zamowienia mo2liwe
ofertY.
ofertE'
6. ZamSwienia udziela siE wykonawcy, kt6ty zloiryl najkorzystniejsz4
7

. IJ dzieleni e zam6wi e nia zatw rctdz a Ki ero

wnik'

w formie pisemnej '
8. Z v,rybranym wykon awcqzawiera siE umowE
nale?y
g. Do faktury wystawion ej przezwybranego wykonawc E za tealizacjE zamowtenia'
rynku o raz umowQ'
dotr qczy 6 pro tok6l t o zeznania
wykonawc6w nie ma zastosowania
l0.Przeprow adzenie rozeznaniarynku potencjalnych
i.rodzaj dostaw, uslug lub rob6t
w przypadku , gdy zewzglqdu na szczeg6lny charakter
konkretnemu wykonawcy'
budowlany.ir ururuanioi..i.tt zalecenle realizacjrzam6wienia
do protokolu'
Przesianki wyboru wykonawcy nalely dolqczyc
prowadzona jest przez pracownika
ll.Dokumentacja z postqpowania o udzielenie zam6wienia
jest odpowredzialny za jego realt'zaciE
ds. obrotu ekonomicznego i zaopatrzenia., ktory
i archiwizacjq.
$7

przed podpisaniem przez kierownika musz4
Dokumenty - zam6wienie, notatka oraz wniosek dostEpnych srodkow na realtzaciE
by6 zaakceptowane przez ksiEgowfu w celu sprawdzenia
zam6wien.

i zaopattzenia - odpowiedzialnego za
obowi4zkiem pracownika ds. obrotu ekonomicznego
oraz statanne ptzygotowanie postqpowania
przeprowadzenie postgpowania - jest bezstronne
b udzielenie zam6wienia publicznego'

$8

podlegaj4 wpisowi do rejestrow
zamowtenia, objEte niniejszym regulaminem
a ds. obrotu ekonomicznego i zaoparrzenra.
prowadzony
"hpri"rpru.o*1it
Wzor formulatzastanowi zahqcznlknr 6 do regulaminu'

zamowiefi

$e

netto stosuje siE przepisy Kodeksu
Do um6w zawreranych o zam6wienie do 30.000 euro

Cywilnego'

S

f0

Resulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania'
ZaIwre

KIE

NIK
acii Spotecznej
ysle

ltLt'Omtz
Itil
lerownlKa)

Zalqcznik w 1
do regulaminu udzielenia zam6wiefi publicznych,
kt6rych wartoSd nie przekracza 30.000 euro

ZAMOWIENIE NR.
Z DNIA

Dotyczy zam6wienia na ..

w/w materialy sqdo nabycia

Podpis wnioskujqcego

(adres, nr telefonu)

Podpis ksiggowej

Podpis Kierownika

Zalqcznik nr

2

do regulaminu udzielenia zam6wieri publicznych,
kt6rych wartoS6 nie przekracza 30.000 euro

Notatka
zprzeprowadzenia rozezn nia rynku
zam6wienia o warto5ci 3.500 euro do 14.000 euro netto
1. Opis zam6wienia:

2. Termin rcalrzacirlrykonania zam6wienia: . '.
3. WartoSi zam6wienia

.....

4. WartoSi zam6wienia w

.. zlnetto

euro

.

ustalona napodstawie

.....

:

przehczona zgodnie z Rozporzqdzentem Prezesa

Rady Ministr6w z dnra
5.

Nazwisko i imiE osoby, kt6ra ustalila wartoS6 zam6wienia .. ' '.

6.Data ustalenia warto6ci zam6wienia ... '.
7. Informacj E dotyczqcqceny

L.p.

i innych kryteri6w wyboru oferty uzyskano od :
Inne kryteria (wymieni6)

Nazwa i adres wykonawcY

Oferowana cena
netto/brutto

I

2.

8. Informacje uzyskano w dniach
9. Wybrano wykonawcQ
1

0.

Uzasadnienie wyboru

ff
o

..

ferty

naj korzy stniej szej

Notatkq sporzqdzillla
Zatwierdzam do reahzacit

(podpis Ksiqgowej)

(podpis Kierownika)

:

Zal4cznik nr 3
do regulaminu udzielenia zam6wieri publicznych,
ktdrych waftoSi nie przekracza 30.000 euro

(wnioskodawca)

Znak sprawy .....
(miejscowoSi, data)

WNIOSEK
o dokonanie dostawy/uslugilroboty budowlanej o warto5ci
przekr^czaj4cej 14.000 euro do 30.000 euro

L

Opis przedmiotu zam6wienia

(nazwa, cechy, iloS6, jednostka miary)

2.

Szacunkowa wartoSi zamowienia:

wartoS6netto.
wartoSi brutto

............21

...........

zI

WartoSi szacunkowazamowienianetto wprzeliczeniunaeuro wynosi .....
....... netto.
A ,.
Sredni kurs ziotego do euro slulqcy do przeliczenia wartorici zamowieniaprzyjgty zostal zgodnie
z rczporzqdzeniem Prezesa Rady Ministr6w z

dnia

i wynosi

.. ... zl.

Ustalenia wartoSci zam6wienia dokonano w dniu
na podstawie

....

Osoba/osoby dokonuj4ce ustalenia wartosci zam6wienia .....

z-Y

). Term in r ealizacii zam6wienia
4.

5.

Nazwa i adres potencjalnych wykonawcow zamowienia (w przypadku korzystania

O so

by

..

.. regulaminu, nale?y podai uzasadnienie)

o

dp o wi

1)

e

dz

ialne za rc alizacj g prze dm i otu zam6wienia

$

.. Ust.

:

l;i;;;;;;;;

2)
(imig inazwisko)

Wyra?am zgodplme wyraZam zgody

podpis wnioskodawcy

podpis Ksiggowej

podpis I(ierownika

Zal4cznik nr

4

do regulaminu udzie lenia zamow ien pub l icznych,
kt6rych warto66 nie przeWacza 30.000 euro

(pieczgi zamawiaj 4cego
(miejscowoSi, data)

Znakspravrry
Adres I nazwawykonawcy......

ZAPYTANIE CENOWE
l,

Zamawrajqcy

.

(nazwa zamawiajqcego)

zapraszado zloAenia ofert na

2. Pruedmiot zam6wienia

:

..

3. Termin realizacji zam6wienia

4. Okres gwarancji
5. Miejsce i termin

.,1 6. Termin

zlohenra oferty

rozstrzygmpcia ofert:.

7. Warunki platnoSci

8.

Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcQ .. '.

9.

Spos6b przygotowania ofertY

:

9.1. ofertE nale|y sporzqdzil w formie pisemnej

9.2. ofertEnale?y sporzqdzi(, w jEzyku polskim
10. Tre$6

oferty

:

10.1. nazwa wykonawcy

....

10.2. adres wykonawcy

.....

10.3. NIP

10.4. REGON

....

10.5. nr rachunku bankowego

-21

0.6. oferuj

E

wykonanie przedmiotu zam6wienia za'.

netto
Podatek VAT .
Cena

Cena

...... zl (slownie:

.......)

...... zl (slownie:

brutto

.. zl (slownie

.

..

.

..

....

.

..)
..)

10.7. Oswiadczarn,2e zapoznaNem siE z opisem przedmiotu zam6wienia i nie wnoszQ do niego
zastrze2eh.
1

0.8. Termin realizacji zam6wienia

...

.

i0.9. Okres gwarancji
l0.l0.WyraZam zgodg na warunki platno6ci okreSlone w zapfianiu cenowym:

(miejscowoSi, data)

...,.

.

(podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej,
pieczqtka wykonawcy)

Zal1cznlk nr

5
do regulaminu udzielenia zam6wiefi publicznych,

kt6rych wartoSd nie przekracza 30.000 euro netto

PROTOKOI,
rozeznania cenowego
zam6wienia, o wartoSci przekraczajecej 14 000 do 30 000 euro netto
1.

W celu udzielenia zam6wienia .....
Przeprowadzono rozeznanie cenowe.

2. W

dniu

..... zaproszono do udzialu w postEpowaniu nizej

wymienionych wykonawc6w poprzez rozesLameldostarczenie formularza zapytanra
cenowe go,

kt6ry stanowi

3. W terminie do dnia

.

inte gral nq czg1(, niniej szej dokumentacj i.

.. r. do

godziny

..... przedstawiono ponizsze oferty:

Nazwa wykonawcy

4

. rJ zasadnienie

wyboru

naj

korzystni

ej

szej oferty

:

Podpisy os6b odpowiedzialnych zarealizacig przedmiotu zam6wienia

:

Zatw rer dzamlni e zatw ter dzam

podpis wnioskuj4cego

podpis Ksiggowej

(miejscowo56, data)

podpis Kierownika

Zal1cznik nr

6

do regulaminu udzielenia zam6wieri publicznych,
kt6rych wartoS6 nie przekracza 30.000 euro

Rej estr zam6wierfi publicznych,
kt6rych wartoSd nie przekr^czawyra2onej w zlotych
rdwnowartoSci kwoty 30 000 euro netto
Przedmiot
zam6wienia

Data zawarcia

Data

tmowylzlolenia

zakonczenia

zam6wienia

realizacji
zarn6wienia

