
Załącznik  

do Zarządzenia Nr OR.120.20.2012 

Burmistrza Białej z dnia 20 marca 2012 r. 

 

 

REGULAMIN 

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ 

O WARTOŚCI DO 14 000 EURO NETTO 

 

§ 1 

  

1. Zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 14 000 

euro, dokonywane są z pominięciem trybów postępowania określonych w ustawie z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp).  

2. Wydatki ponoszone w ramach zamówień, o których mowa w ust. 1, powinny być 

dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem należytej staranności i 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, według procedur określonych 

niniejszym regulaminem.  

 

§ 2  

 

1. Wartość szacunkową zamówienia ustala pracownik merytoryczny, prowadzący dane 

postępowanie.  

Pracownik merytoryczny właściwy dla przedmiotu zamówienia winien sprawdzić, czy nie 

dokonano zakupu tego samego rodzaju, czy próg 14 000 euro nie został przekroczony lub czy 

takie samo zamówienie nie jest realizowane w drodze postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie ustawy. 

2. Ustaleń, o których mowa w ust. 1 pracownik dokonuje poprzez sprawdzenie zapisów w 

Rejestrze zamówień publicznych, o którym mowa w § 6. 

3. Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczenia wartości 

zamówienia, określa się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia wydanego na 

podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp.  

4. Podstawę do dokonywania wydatków stanowi plan finansowy Gminy Biała na dany rok 

budżetowy, aktualny w dniu ustalania wartości szacunkowej danego rodzaju wydatków. 

5. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez pracownika dokonującego 

wyceny z należytą starannością.  

6. Wartość szacunkową zamówienia ustala się zgodnie z postanowieniami art. 32-34 ustawy 

Pzp.  

7. W przypadku dokonywania wydatków na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo 

wartość zamówienia należy ustalić zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Pzp.  

8. Przy ustalaniu wartości szacunkowej danego zamówienia należy w sposób szczególny 

przestrzegać przepisów ustawy dotyczących zakazu dzielenia zamówień na części oraz 

zaniżania ich wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.  

 

§ 3 

 

1. Zasad wynikających z niniejszego regulaminu nie stosuje się do postępowań o wartości 

poniżej 25.000,00 złotych netto. 



2. Przy zamówieniach o wartości od 25 000,00 złotych netto do 14 000 euro netto należy 

dokonać analizy rynku poprzez: 

1) zaproszenie do składania ofert, co najmniej dwóch wykonawców na druku 

„Zaproszenie do składania ofert” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu; 

2) rozeznanie rynku polegające na porównaniu ofert zamieszczonych na stronach 

internetowych.  

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

do wykonawców w formie pisemnej, telefonicznej, elektronicznej lub ustnej, z podaniem 

terminu składania ofert. 

4. Zasady określone w §2 i §3 Regulaminu nie mają zastosowania do udzielania zamówień 

dotyczących: 

1) usuwania awarii i skutków zdarzeń losowych, 

2) zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, 

3) usług prawnych, 

4) usług zlecanych Spółce ( z udziałem 100% Gminy) w zakresie realizacji zadań 

własnych gminy (zadań, dla których gmina powołała tę jednostkę – określonych w 

akcie kreującym spółkę), 

5) usług szkoleniowych, 

6) świadczeń z ZFŚS (w tym również bonów towarowych), 

7) usług ubezpieczeniowych obejmujących: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia 

komunikacyjne, ubezpieczenia na życie. 

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

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

5. Dopuszcza się możliwość odstąpienia za pisemną zgodą Burmistrza od zasad 

opisanych w § 3 ust 2 oraz 3 i dokonania zamówienia po negocjacjach tylko z jednym 

Wykonawcą w przypadku: 

1) zadań o specjalistycznym charakterze, 

2) ograniczonej liczby wykonawców, 

3) wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

4) innych nadzwyczajnych sytuacji, akceptowanych i potwierdzonych przez 

Burmistrza (Burmistrz decyduje, które sytuacje mają charakter wyjątkowy, 

nadzwyczajny). 

 

§ 4  

 

1. Pracownik merytoryczny, prowadzący dane postępowanie jest zobowiązany 

udokumentować postępowanie, o którym mowa w §3, na druku „Protokół z 

przeprowadzonego zapytania ofertowego o wartości do 14 000 euro netto”, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

2. „Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego o wartości do 14 000 euro netto” 

winien być zatwierdzony przez Burmistrza lub osobę upoważnioną. 

3. Po akceptacji i zatwierdzeniu Protokołu, o którym mowa w ust.1, sporządza się umowę z 

wykonawcą, na podstawie obowiązujących przepisów. 

4. Kopia „Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego o wartości do 14 000 euro 

netto” po zatwierdzeniu zostaje przekazana do Referatu Zamówień Publicznych, Rolnictwa 

i Integracji Europejskiej. 

5. Jeden egzemplarz umowy, o której mowa w ust. 3 przekazywana jest do Referatu 

Finansowego. 

 



 

 

§ 5 

 

1. Postępowania przygotowują i przeprowadzają właściwe Komórki Merytoryczne w 

porozumieniu z Referatem Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej. 

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada Kierownik właściwej 

Komórki Merytorycznej. 

 

§ 6 

 

1. Wprowadza się „Rejestr zamówień o wartości do 14 000 euro netto”, stanowiący załącznik 

nr 3 do niniejszego regulaminu.  

2. Za prowadzenie rejestru, o którym mowa w ust. 1, odpowiada Kierownik Referatu 

Zamówień Publicznych Rolnictwa i Integracji Europejskiej. 


