
ZARZĄDZENIE NR 39.2021 
WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ 

z dnia 1 kwietnia 2021 roku 

w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń oraz                     
w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Przystajń, o wartości poniżej 130 000,00 złotych 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W celu określenia zasad i trybu postępowania oraz obowiązków pracowników Urzędu Gminy oraz 
jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Art 2 ust. 1 pkt.1), wprowadza się  
„Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń oraz w pozostałych 
jednostkach organizacyjnych Gminy Przystajń, o wartości poniżej 130 000,00 złotych w brzmieniu 
załącznika do Zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu inwestycji oraz Kierownikom 
jednostek organizacyjnych. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.04.2021 r. 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie: 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość                
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 EURO.  

 

 

   /-/ Henryk Mach 

Wójt Gminy Przystajń 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  do Zarządzenia Nr  39.2021 Wójta Gminy Przystajń  z dnia 01.04.2021 r. w sprawie:   
 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń oraz w pozostałych jednostkach 

organizacyjnych Gminy Przystajń,  o wartości poniżej 130 000 złotych.   

 

REGULAMIN                                                                                                                      
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  W URZĘDZIE GMINY PRZYSTAJŃ ORAZ 

W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY PRZYSTAJŃ, 

O WAROŚCI PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH.   

§ 1 

Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa  tryb postępowania w sprawach zamówień publicznych na dostawy, 
usługi i roboty budowlane, o wartości poniżej 130 000,00 złotych. 

2. Regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 

a/ art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2021 r., 
poz. 305), 

3. Zakup dostaw, usług i robót budowlanych dokonuje się zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych z przestrzeganiem zasad: celowości, 
legalności i gospodarności. 

§ 2 

Ogólne zasady udzielania zamówień 

1. Opisując przedmiot zamówienia należy stosować jednoznaczne i wyczerpujące, dokładne                      
i zrozumiałe określenia, uwzględniając wszystkie wymagane okoliczności mogące mieć 
wpływ na opis przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą do podejmowania działań w zakresie zamówień na dostawy, usługi i roboty 
budowlane jest plan finansowy (budżet) na dany rok. 

3. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia bezstronnie, obiektywnie, starannie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rozeznaje, kwalifikuje oraz przygotowuje              
i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Zamówienie należy udzielić Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki 
realizacji zamówienia, biorąc pod uwagę zarówno oferowaną cenę jak i inne kryteria 
odnoszące się do przedmiotu zamówienia tj. funkcjonalność, parametry techniczne, koszty 
eksploatacji, warunki gwarancji, terminy płatności itp. 

5. Przy zamówieniach o wartości powyżej 10 000,00 zł netto zamawiający obowiązany jest 
przygotować i zawrzeć umowę w formie pisemnej w co najmniej 3 egzemplarzach,                        
z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla wykonawcy, a dwa dla zamawiającego.          
W przypadku zamówień o wartości od 2 000,00 do 10 000,00 zł netto zamówienia należy 
dokonać w formie zlecenia.  

6. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w zakresie 
szacunkowych wartości zamówienia (netto): 



Wartość zamówienia netto  Procedura  

do 2 000,00 zł Nie stosuje się 

2 000,00 do 10 000,00 zł Dowolna zakończona notatką służbową określającą sposób 
wyłonienia wykonawcy/dostawcy  

10 000,00 do 25 000,00 zł   Dokonanie rozeznania cenowego i sporządzenie protokołu 
podstawowych czynności.  

25 000,00 do 129 999,99 zł Dokonanie rozeznania cenowego poprzez opublikowanie 
zapytania ofertowego na stronie Platformie Zakupowej 
Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/  

7. Pracownik może zawsze stosować procedurę obowiązującą dla wyższej wartości 
zamówienia. 

8. Pracownicy Zamawiającego udzielający zamówień publicznych na podstawie niniejszego 
Regulaminu otrzymają indywidualne uprawnienia do korzystania z Platformy Zakupowej po 
zgłoszeniu zapotrzebowania.  

§ 3 

Szczegółowa procedura udzielania zamówień o wartości  powyżej 10 000,00 zł                                      
do 25 000,00 zł netto 

1. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia przeprowadza rozeznanie cenowe: 
telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem, pisemnie lub przez portale internetowe                     
w firmach świadczących dostawy, usługi i roboty budowlane będące przedmiotem 
zamówienia. 

2. Rozeznanie cenowe może zostać przeprowadzone poprzez postępowanie otwarte w formie 
publikacji „Zapytania ofertowego” (wzór stanowi załącznik „B” do Regulaminu) na 
Platformie zakupowej Zamawiającego lub stronie internetowej jednostki organizacyjnej.  

3. Z przeprowadzonego postępowania  sporządza się protokół podstawowych czynności (wzór 
stanowi załącznik „A”).  

4. Zamawiający (Kierownik zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona) udziela 
zamówienia dostawcy lub wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.  

§ 4 

Szczegółowa procedura udzielenia zamówień o wartości  powyżej  25 000,00 zł netto 

1. Pracownik Zamawiającego odpowiedzialny za realizację zamówienia przeprowadza 
zapytanie ofertowe pisemnie w postaci publikacji zapytania ofertowego na Platformie 
zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/ (wzór stanowi załącznik „B” do 
Regulaminu). 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują dokumentację dotyczącą zapytania 
ofertowego Kierownikowi Referatu Inwestycji w wersji elektronicznej celem opublikowania 
zapytania ofertowego na platformie.   



3. Zapytanie ofertowe może mieć formułę otwartą lub zamkniętą - ograniczoną do wybranych 
wykonawców. W przypadku stosowania procedury zamkniętej, minimalna ilość 
wykonawców, jaka należy zaprosić do udziału w postępowaniu wynosi 3.   

4. Z przeprowadzonego postępowania sporządzany jest protokół, który należy wygenerować 
na platformie zakupowej. 

5. Zamawiający (Kierownik zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona) udziela 
zamówienia dostawcy lub wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.  

§ 5 

Wyłączenia ze stosowania procedur 

Procedury, o których mowa w § 3 i 4 nie obowiązują  dla zamówień, w przypadkach: 

1) usuwania awarii, 

2) usuwania skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych, 

3) obsługi prawnej, 

4) usług telefonicznych i internetowych, 

5) usług pocztowych, 

6) usług związanych z dostawą wody i  odbiorem ścieków,  

7) usług i dostaw finansowanych  z zakładowego funduszu socjalnego, 

8) dostaw lub usług, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, 

9) usług bankowych  

10) specjalistycznych dostaw lub usług w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej, po uzyskaniu zgody Wójta Gminy. 

§ 6 

Rejestr Zamówień Publicznych 

1. Przed zawarciem umowy o wartości powyżej 10 000,00 zł netto na dostawy, usługi i roboty 
budowlane pracownik odpowiedzialny za realizację zmówienia obowiązany jest uzyskać 
opinię Referatu inwestycji Urzędu Gminy Przystajń o zgodności zastosowanej procedury                        
z niniejszym regulaminem.  

2. Wszystkie umowy zawarte w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Przystajń podlegają 
wpisowi do Centralnego Rejestru Umów który prowadzi Referat Inwestycji. 

3. Tryb prowadzenia rejestru umów, o których mowa w pkt. 2. określa odrębne Zarządzenie. 

4.  Umowy zawarte w formie pisemnej w jednostkach organizacyjnych podlegają regulacjom 
wewnętrznym jednostek. 

 

 



§ 7 

Odbiory 

1. Odbiór wykonywanego zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000,00 zł netto 
dokonuje się protokołem odbioru dostaw/usług/robót budowlanych.  

2. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia dołącza protokół odbioru dostaw, usług 
lub robót budowlanych do rachunku lub faktury w sprawie udzielonego zamówienia i składa 
komplet dokumentów w kancelarii celem rejestracji. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu pełni Kierownik Referatu 
Inwestycji oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych. 

2. Pracownicy Urzędu Gminy Przystajń oraz pracownicy jednostek organizacyjnych winni 
zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać zawartych w nim postanowień.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



Załącznik „A” do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
     w  Urzędzie Gminy Przystajń oraz w pozostałych jednostkach 

organizacyjnych Gminy Przystajń o wartości poniżej 130 000,00 złotych 

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

                      /pieczęć Zamawiającego/ 

Znak sprawy …......................       Data:................................ 

PROTOKÓŁ PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI  

 z dnia …...................................... 

na okoliczność udzielenia przez ………………………  

zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 25 000,00 zł netto.  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
W sprawie realizacji zamówienia wykonano następujące rozpoznanie cenowe: 

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

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

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

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

2. W wyniku rozeznania cenowego ustalono, że zamówienie publiczne udzielone zostanie:  

a/ nazwa i adres firmy: ..........................................................................................................  

 b/ za kwotę brutto: …........................................................................................................... 

 c/ uzasadnienie: …..............................................................................................................  

 

 

             
        ….....................................................  
                      (podpis osoby sporządzającej)  

 

          

             
        ……………………………………. 
          (podpis osoby zatwierdzającej)   

 

 

 



Załącznik „B” do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
     w  Urzędzie Gminy Przystajń oraz w pozostałych jednostkach 

organizacyjnych Gminy Przystajń, o wartości poniżej 130 000,00 złotych 

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

          (pieczęć Zamawiającego)     

Znak sprawy: ………………………………..                           Przystajń, dn.:…………………… 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 złotych 

Zamawiający: 

zaprasza do złożenia ofert na: 

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

1. Przedmiot zamówienia: 

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

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

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

2. Termin realizacji zamówienia: 

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

3. Okres gwarancji: 

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

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:  

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

5. Sposób przygotowania oferty: 

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

6. Miejsce i termin złożenia oferty 

………………………………………………………  

7. Termin otwarcia ofert 

………………………………………………………  

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami 

……………………………………………………… 

9. Sposób przygotowania oferty: ………………………… 

………………………………………………………. 

          (podpis Kierownika Zamawiającego  


