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ZARZĄDZENIE NR §PP 4.2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAII/OWEJ IM. JANA III
SOBIESKIEGO
W PORAIOWIE
z dnia 25.01.2021r.
w §Prawie wProwadzenia Regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty 130 000 złoĘch
.
w szkole podstawowej im Jana III sobieskiego w porajowie

Na Podstawie art, 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia27 sielpnia2OO9
r. o finansach publicznych
(Dz, U, z 2019 r, PoZ, 869 z poźn. zmianami)
w związku z art. 2ust. 2 ustawy z dnia
1 1 wrzeŚnia 2019 r..
- Prawo Zamowięńpublicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20lg) zarządzam

co następuje:

§1
WProwadzam Regulaminu udzielania zamowień public
znych,których wartośćnie przekracza
wYraŻonej w złotYch równowafioŚci kwoty 130.000
złotych stanowiący zŁącznik nr 7 do
niniej szego Zar ządzenia

§2
Zobowiązuję wszYstkich kierowników szkoły do zapoznania
się
i przestrzegania postanowień w nim zawartych.

1,

z

trescią zarządzenia

2,Za naruszenie Postanowień niniejszego zarządzeniapracownicy
ponoszą odpowiedzialność
porządkową,

§3
Traci moc zarządzenle dyrektora nr SPP"8,2018

z dnia

01,02.20218r.

§4
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem 28.01.202l
r.

DYREKToR
imJgtą

25,01,2021
Załqczniknr ] clo Zarząt]zenia nr 1/2021 z dnia

r,

REGULAMINUDZIELANIAZAM?WIENPL']BLICZNYCH
130 000 ZŁOTYCH
o W;R;ó§ei ŃlrpnznrnąCZAJĄCEJ KW,TY

WSZKTLEPTDSTAWTWEJIM.JANAIIIS)BIESKIEG?WPORAJOWIE
§1
Postanowienia ogólne

1.

Regulaminstosujesiędoudzielaniazamówieńpublicznychowartościnieprzekraczapcejkwoty
130 000 złot_vch.

ż.

ilekroć rł, Regulaminie jest mowa o:
zawierane między zamawlaJącym
1) zamówieniach _ nalez y przęzto rozumieć umowy odpłatne

awykonawcą,ktorejprzedmiotemjestnabycieprZęZzamawiającegoodwybranego

2)

wykonawcy dostaw, usług lub robot budowlanych;
_ naieży ptzęz to rozumiec całkowitę szacuŃowe wynagrodzenie
warlości zamowieni a
i usług, ustalone przęz zamawnjąaego z należytą
rłrykonawc y, bezpodatku od towarów
starannością;

3)

produktow, którymi są rzęczy ruchome,
na|eży przęzto rozumieó nabywanie
jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności
energia, woda oraz prawa majątkowe,
lub bez
najmu, dz\erżawy oraz leasingu z opcją
na podstawie umowy sprzedaży,dostawy,
dodatkowo rozmięszczenie lub instalację;
opcji zakupu, które moze obejmować

dostawach

_

4)usługach*na|eŻyprzeztorozumiećwszelkięświadczenia,ktoreniesąrobotami
budowlanymi lub dostawami;

5)

prawo
rozumieć roboty w rozumieniu ustawy
_
przezto
nalezy
budowlanych
robotach
zamowień publicznych;

6)

osobę prawną albo jednostkę
naieży prZęZ to rozumiec osobę ftzyczną,
robót
prawnej, ktora oferuje na ryŃu wykonanie
organizacyjną nieposiadającą osobowości

wykonawc

y_

budowlanychlubobiektubudowlanego,dostawęproduktowlubświadczenieusługlububiega
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
się o udzielenie zamowienia, złożyłaofertę
publicznego;

7)

zamawtającym

-

im, Jana III Sobieskiego
należy przezto rozumieć Szkołę Podstawową

w Porajowie ul. Gornicza

8)

1C

kierowniku zamawtającego

-

na7eży

im. Jana III Sobięskiego w Porajqwoe

ptzez to rozumięó Dyrektora Szkoly Podstawowej

9)

regulaminie _ należy przez

to

zamówień
rozumieć niniejszy Regulamin udzielania

publicznychowartościnieprzekraczającejkwoty130000złotych
zamawiającym
umowy odpłatne zawierane miedzy
10) umowi e _ należy przez to rozumieć

awykonawcą,doktorychstosujesięprzepisyustawyzdnia23kwietnia1964r.Kodeks
cywilny.

3.

przestrzega c zasad"
Przy udzielaniu zamówień należy
i przejrzystości,
rownego traktowania wykonawców
1) zachowania uczciwej konkurencji,

2)racjonalnegogospodarowaniaśrodkamipublicznymi,wtymzasadywydatkowaniaśrodkow
możliwiający terminową rca\izację zadań,
otaz
oszczędny
celowy,
sposób
w
publicznych
najlepszych efektow
metod i Środkow w celu uzyskania
a takżęzasady optymalnego doboru
z danych nakładow,

finansowYch
europejskich lub innYch mechanizmów
Zamówienia współfinansowane ze środkow
wytycznych wynikających
podstawie Regulaminu z zachowaniem

4.

udzielane

są na

zamówień,
określającychsposob udzielania takich
z przepisow prawnych i dokumentów

5. Czynności związane z

pracownicY zaPewniającY
udzielaniem zamowienia wykonują

bezstronnośći obiektywizm,

6.

Za

oraz lnne
odporviedzialni są kierownik zamawiającego
przeslrzeganie przepisow Regulaminu

im czynnościprzy udzielaniu zamówienia,
osoby w zakresie, w jakim powierzono

§2
Ustalenie szacunkowej łvartościzamówienia

1.

osoba wnioskująca szacuje
przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia

z

nd'eżytą

starannoŚciąwafiośÓzamowienia,wSzczęgólnoŚciwceluustalenia:

?.

1)czyistniejeobowiązekstosowaniaustawyPrawozamowieńpublicznych,
ż) czy wydatek ma pokrycie w planie finansowym,
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy
podstawą ustalenia wartościzamowienia jest całkowite
bez pociatku od towarow i usług,

3.

się, przy zastosowaniu
Szacunkową waftośćzamówięnia ustala

co

najmniej jednej

z następujących metod:
1) analizy cen rynkowych,

ż,) ana|lzy wydatkow poniesionyclr

poprzedzającym
na tego rodzaju zamówienia w okresie

momentszacowaniawańościzamówienia,zuwzg|ędnieniemwskaŹnikawzrostucentowarów
przezprezesa Głowne go urzędu statystycznego,
i usług konsumpcyj nych publikowanego

lub
w postępowaniach prowadzony chprzezzamawiĄącego
ychzłożonych
ofefiow
3) analtzycen
przedmiot
zamawiających, obejmujących analogiczny
innych
przez
h
udzielonyc
zamowień
konsumpcyjnych
wskaznika wzrostu cen towarów i usług
zamowieni a, z uwzględnieniem
go,
Głowne go Urzędu Statystyczne
pub ikowan ę go przęz Prezęsa
zestawienia
na roboty budowlane ustala się na Podstawie
zamówienia
wartośc
Szacunkową
4.
(np, w formie
wraz z ich cęnami rynkowymi
budowlanych
robot
ilości
i
zakresu
rodzaju,
1

kosztorYstt

inwestorskiego)'

l :,.,-'.^1..l

notatki służbowej

Ustalenieszacunkowejw-artoŚcizamówieniana|eŻyudokumentowacWpostact
niej
Regulaminu,) t zŃączonych do
niniejszego
do
1
nr
załącznik
(wzor notatki stanow,i
wańości zamówienia są
potwierdzającymi ustalęnie szacuŃowej
dokumentow. Dokumentami

5.

w szczegolności:

do potencjalnych wykonawców,
1) zapytania cenowe skierowane

2) odpowiedzi cenowe wykonawcow,
(opatrzone datą dokonania
zawierające ceny usług i towarow
3) wl,druki ze stron internetowych
wydruku).

4)kopieofęrtlubumówzinnychpostępowaniach(obejmującychanalogicznyprzedmiot
zamowienia)zokresupoprzedzającegomomentszacowaniawańościzamówienia.

6.NiedopuszczainejestdzielenietzaniŻaniewafiościzamowieniawceluominięciaobowiązku
publicznych,
stosowania ustawy Prawo zamówień

§3
Progi udzielania zamówień
Zamowienia realizowane

1.

w

określonych
jednostce udzielane Są na podstawie procedur

w niniejszym Regulaminie,
2.

obejmuj ą:
Procedury udzielania zamowień
10 000 zł,
1) zamowienia o wartości ponizej
000 zł do 50 000 zł,
2) zamowienia o warlości od 10
000 zł do 130 000 zł,
3) zamowienia o wafiości od 50

§4
Wszczęcie procedury
1.

udzieienie zamówienia Publiczr*ęgo
są na podstawie wniosku o
Zamowienia publiczne udzielane
pracownika w zakręsie
właściwegorzeczowo (tj, uprawnionego
przezpracownika
ęgo
sporządzan
zaakceptowanego przęz głownego
i
obowiązkow)
powierzonych
i
zajmowanego stanowiska
realizacji,
w celu określenia możliwościich
księgowego oraz kierownika zamawiającego,

znego, stanowi zŃącznik nr 2 do niniejszego
wzór wniosku o udzielenie zamówienia public

)

Regulaminu.

§5

zł
zamówienia o wartości poniżej 10 000
szczegółowa procedura udzielenia
wyłącznie dostawy i usługi dla ktorych
przedmiotem zatnówienia ponizej 10 000 zł mogąbyć
postępowania,
zbędne jest prowadzenie sformalizowanego
wybor najkorzYstniejszej ofertY
10 000 zŁudzięIane są poprzez
ponizej
wafiości
o
Zamowienia

1.

2,

dostępnej na rynku,

poprzedza rozęzfrafilę
najkorzystniejszej oferly na rynku
uclzielenie zamowieni a poprzęzwybor

a

rynku,któremoŻebycprzeprowadzonetelefonicznie,pisemnie,drogąelektronicznąorazpoprzęZ
internetowych,
zebranie ofert publikowanych na stronach
dostępnych na rynku ofert,
Dopuszcza się mozliwośc negocjacji

4.

10000
Dla udzielenia zamowienia o wartościponizej

5.

zł niejest

wymagana forma pisemna'

zzastrzeżęniem pkt, 6,

opisana faktura lub rachunek,
podstawą udokumentowania zamówienia jest prawidłowo
pfa\ł,em, które nakazulązawarcie umowy,
zzastrzężerriem wyjątków przewidzianych

6.

§6

1.

do 50 000 zł
zamówienia o wartości od 10 000 zł
Szczegółowa procedura udzielenia
najkorzystnejszej
do 50 000 zł udzielane Sąpoprzezwybor
Zamowienia o wartościod 10 000 zł
tania
ot'erty otrzymanej wskutek zapy

2.

Zamawtający zwraca się

z

5.

6.

1

ej

szej niZ 3,

|icńy
zapytania ofertowego do wymaganej
przypadku braku możliwościprzesłania
liczby wykonawców
zap3Ąaniaofefiowego do mniejszej
wykonawców, dopuszcza się przesłanie

w

z jednoczesnym
4.

fertowe go,

\iczby wykonawców
zapytaniem ofertowym do odpowiedniej

zapewniaj ącej konkurencj ę, nie nrni
a
J.

o

na stronię internetowej zamawiającego,
zamieszczeniem zapytaniaofefiowego

Wzórzapytaniaofeńowego,stanowizałączniknr3doniniejszegoRegulaminu.
złożonych ofert,
Dopuszcza się możliw,ośćnegocjacjl
oraz Prawidłowo oPisana faktura lub
podstawą udokumentowania zamówienia jest protokoł
umowy,
przewidzianych prawem, które nakazująza-warcie
rachunek, zzastrzężerriem wyjątkow
nr 3 do
protokoł, którego wzór stanowizałącznik
spotządzasię
czynności
zprzeptowadzonych
niniej szego Regulaminu,

§7
Szczegółowaproceduraudzieleniazamówieniaowartościod50000złdo130000zł

1.

000 zł udzielane SąpoprZęZ wybor najkorzystnejszej
Zamówienia o wartościod 50 000 zł do 130
o

ferty otrzymanej

w

skutek zapytan\a

o

fertowe go,

Ż.Przeprowadzeniepostępowaniaoudzieleniezamówieniapublicznegood50000złdo130000zł
stronie internetowej zamawtĄącego oraz
polega na publikacji zapytatia ofeńowego na
przekazaniuzapytaniaofeńowegoconajmniej3potencjalnymwykonawcom.

3'Wzorzapytantaofertowego,stanowizałącznlknr3doniniejszegoRegulaminu.

4.
5.

ofer1,
Dopuszcza się możliwośćnegocjacjtzłożonych
formie
jest umowa o zamówienie publi cznę zawarta w
zamówięnia
udokumentowania
Podstawą

pisemnej.

6. Z

nr 4 do
protokoł, którego wzór stanowi zaŁącznik
przeprowadzonych czynności sporządzasię

niniej szego Re gulaminu,

§8
Przepisy szczególne

1.

opisanych
zamawiającego może odstąpić od procedur
W uzasadnionych przypadkach Kierownik
w niniejszym regulaminie"

2.Przypadki.októrychmowawust.lmogąobejmowaÓwszczegoIności:
(np.: urządzeh technicznYch, infrastrukturY technicznej'
1) koniecznośó usunięcia awarii
instalacji),

2) skutki zdarzęń losowych,
3) wyjątkową sytuację, niewynikającą

której
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,

która wymaga natychmiastowego wykonania
wcześniej nie można było przewidziec,
zamowienia,

4)

a (rea|izacja zamówienia moze nastąpió
względu na szczegolny charakter zamowieni
jest zlecenie rea|izacji zamówienia
wyłącznie przęZjednego wykonawcę) i uzasadnione
rozwiązanie
może byó zastosowane, o ile nie istnieje
konkretnemu wykonawcy. Wyłączenie
nie jest wynikiem sztucznego zawężania
alternatywne lub Zastępcze, a brak konkurencji

ze

palametrow zamolvienia,

udzielania
tylko przęzjednego wykonawcę, w PrZYPadku
5) zamowienia mogą być świadczone

zamówieniawzakresiedziałalnościtworczejlubarlystycznej.

3.

notatki
mowa w ust. 2, dokumentuje się w Postaci
Udzięlenie zamowienia w przypadku, o ktorym

słuzbowej,podlegającejzatwierdzęniuprzęZKierownikazamawiĄącegolubupoważnionąpTZęZ
w szczególności wskazaó okoliczności uzasadniające
niego osobę. w notatce służbowej należy

4.

odstąpienie od stosowania Regulaminu,
zasad
mowa w ust, 2, nie zwdtnia od stosowania
Udzielenie zamowięni a w przypadku, o ktorym

aktów prawnych, w szczególności dotyczących
dokonywania wydatkow wynikają cych zinnych
wynikają cych z przepisów prawnych i dokumentów
finansów publicznych, a także wytycznych

określającychsposobudzielaniazamowieńwspółfinansowanychześrodkóweuropejskichlub
innych mechanizmow

fi

nansowych,

§9
udzielenie zamówienia

po przeprowadzeniu procedur
1. Zamowienia mozna udzielic wykonawcy,

okreŚlonYch

ofertę,
w Regulaminie, ktory oferuje najkorzystniejszą

Ż.KierownikzamawiającegozobowląZanyjestdoZawalc|aumowywformiepisemnej,jeŻelt:
1) zamowienie dotyczy robot budowlanych,

Ż)zamówteniedotyczyzamowienianadostawylubusługisukcesywne,

jest rowna co najmniej 50 000 zł, W przypadku zamówień
z wykonawcą nie jest

3) warlośćzamowień

owartościod10000złdo50000złzawarciepisemnejumowy
Wymagane.

3.

4) wymagają tego inne przepisy prawa,
dztńalności gospodarczej
w przypadku usług wykonywan ych przez osoby nieprowadz ące
bądz umowa o dzieło,
podstawą udzielenia jest umowa zlecenia

§10
Zasady clokumentacji i rejestr zamówień
i,

Re gulaminem podle gaj ą rej estracj
Zamówienia publiczne obj ęte niniej szym
załączniknr 5 do
publicznych do kwoty 130 000 zł stanowi
2. Wzor rejestru udzielonych zamówień
1.

niniej szego Regulaminu,

Załączntkl do Re gul aminu

:

I. Zał,ączn\k nr 1 - Notatka słuzbowa
Ż..Załączniknr2-Wniosekoudzieleniezamówieniapublicznego
3. ZŃącznik nr 3 - Zapytante ofęrtowę
ofert

4. Załącznrk nr 4 - Prótokół zprzęprowadzonego
5. Załączntk nr 5 - Rejestr udzielonl,cr-,,u-O*T,ń

wyboru
publicznych do kwoty 130 000 zł,

D
im. Jma

KToR,

lffivfs.tg,d
ięc,ł }\foc,j*łi*

e}Jałog

Załqcznik nr

]

o wąrtościnieprzekraczajqcej
do ReguLaminu udzieląnia ząmówień

Porajow,

kvoty

130 000

dnia.

zlotych

"""

f,

I\otatka

1,

przedmiotu zamówienia
(nazwa zamóy)ienia wraz z opisem
Przedmiot zamowienia publicznego
publicznego)

) Termin realizacji zamówienia: " "

PLN

VAT):
Wafiośó zamówieni a (bez podatku
Wartośćzamowienia z podatkiem

VAT:

dokonano w
Ustalenia warlości zamówięnia

c
o

,"" PLN

dniu

" ", na podstawie:

analizy cen rynkowych,

okresie poprzedzającym
na tego rodzaju zamowienia w
poniesionych
analtzywydatkow
moment szacowania wartościzamówienia,

oana|izycenofeftowychzłoŻonychwpostępowaniachprowadzonychprzezzamawiającego

lubzamowienudzielonychprzezinnychzamawtających,obejmującychanalogiczny
przedmiot zamowięnia

4. Inne inlormacje ęjezeli doryczy)"

Załącznik\:
1.

ż.
3.

Notatkę sporządził:
(data, pieczęc imienna, potlpis)

Ząlącznik nr 2

cJo

nieprzekraczajqcej kwoĘ 130 000 zlotych
Regulaminu udzieląnia ząmówień o wąrtości

Wniosekoudzieleniezamówieniapublicznego

1

.

z uzasadnięniem potrzeby udziele nia zamowienia:
Nazwa i opis przedmiotu zamówieni a wraz

ż. szacunkowa

wafiośćzamowienia:

War-tośćnetto:""""zł

Warlośćbrutto:""""zł
3.

1.
5.
6.

Data ustalenia wańościzamówienia: ",,
Wańośc zamowienia określonona podstawie: ",

,

zamowienia: "
Osoba, która dokonała ustalenia warlości
Planowany termin rcallzacjizamówienia:

"

",,

1.osobyodpowiedzia\nęzarealizacjęprzedmiotuzamowienia..,,..

Podpis pracownika merytorycznie odpowiedzialnego: " "

Data i podpis Kierownikazamawiającego:

"

"

Załqcznik nr

3

clo

kwotY l30 000 zlotYch
Regulaminu udzieLąnia ząmówień o wąrtościnieprzekraczajqcej

Nr sprawy:.

ZAPYTANIE OFERTOWE
kwoĘ 130
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej

000

złoĘch

III Sobieskiego w Porajowie ul, GorniczatC
Zamawiający: Szkola Podstawowa im. Jana

tęl. 075 77,38223
ę-mail: zspigp@vp.pl
o udzielenie zamówienia pn,:
zapraszamdo składania ofert w postępowaniu

Rodzaj zamówienia:

(us

ługa/do

s

t

aw a/rob ot

a budowl ana*)

wielkościlub zakresu zamówienia):
Określenieprzedmiotu zamówienia (określenie

1.

przedmiotem zamowieniaiest

2.

.

Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin reallzaĄi zamowienia3. Sposób uzyskania

",

informacji doĘczących przedmiotu zamówienia:

w siedzibie
zamówienia mozna uzYskaĆ osobiŚcie
Szczegołowe informacje dotyczące przedmiotu
1C
Sobieskiego gabinet...... ...'ul.Gorniczej
zamawiającego-SzkołaPodstawowaim. JanaIII
tel.

.,

"

z wykonawcami są:
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
się wykonawcy, ktorzy:
O udzięlęnie zamówięnia mogą ubiegaó

5.ZawartośćoferĘ.
dokumenty
Ofęrta wykonawcy musi zawięr ac następuj ące

:

- ofertę wykonawcy,

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- cenę ofertową należy przedstawić
_ cena ofertowa

wazności umowy i nie podlega
podana przezwykonawcę obowiązuj e przęz okres

rł,aloryzacji.

7,Przywyborzepropozycjidorealizacjizamawiającybędziesiękierowałkryterium:
- l,{ajniższej ceny

-

Cena-]00%,

- Inne kryteria oceny ofert:

Forma, miejsce i termin z|ożenia oferĘ:
_ oferlę naieży sporządzic w języku polskim (czytelną

8.

i

trwałą techniką) na załączonym druku

,.Formularz ofetlowy",
_

w terminie do
oferlę należy składac w zaklejonej kopercie

w siedzibie zamawiającego

.

..

dnia

",, do godz,

_

,

w sekretariacie osobiścieiub pocztąna adres

na adres: zspigp@vp,pl
zamawiającego lub wysłctć pocztq elektronicznq

zostanie zwrócona wykonawcy bez
_ of'erla otrzymana przez zamawiającego po ww, terminie
otwierania,
_ wykonawca moze wprowadzi

c

zmiany lub wycofa

ć złożonąP.ZęZ siebie

ofertę Przed terminem

upływu do jej składania,

oferĘ cenowej:
Otwarcie złożonych oferl nastąpi w dniu

9. Miejsce i termin otwarcia

o godz,

w

siedzibie

zamawiającego.
10. Sytuacje dopuszc

zająceunieważnienie postępowania,

postępowanie
zamawtalący unieważni prowadzone
w następuj ących przypadkach:

o

udzielenie zamówienia publicznego

w pkt,
udziału w postępowaniu, o ktorych mowa
wymagania
spełniającej
oferty
żadnej
1) nie złożono

4,.

na
kwotę, którą zamawiający możę przeznaczyó
2) cena najkorzystniejszej ofeńy przewyższa
sfi

nansowanie zamowienia;

lub wykonanie

powoduj ąca, żeprowadzenie postępowania
3) wystąpiła istotna zmianaokoliczności
nie mozna było wcześniejprzewidzięć;
nie lezy w interesie ptrblicznym , częgo
zamowienia

oferĘ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty zawteraląca: nazwę (firmę), siedzibę
lnformacja o wyborze najkorzystniejszej

13.

i

adres

w.u.konawc1..ktoregoof.ertęwybranozostanieprzekazanaoferentomnajpoŹniejwterminie5dniod
dnia skladania ofeń.

* niepotrzebne skreślić

W załączeniu:
1.

Wzor druku ,,Formularz ofeftowy"

p

o

dpi s

os

oby przy got ow

Porajów..

dnia .....

podpis zamawiajqcego

uj qc

ej

Załączntknr

1

do,,Zapytania ofettowe go"

pieczęć wykonawcy

Formularz ofertowy

(P

ełna nazw a Wykonawcy)

kod
nr

NIP
Tel./fax.
e-mail:

oferly na:
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia

zamówienia, zgodnie
budowlanej* będącej przedmiotem
usługi/dostawy/roboty
wvkonanie
of,eruję
1.
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

1.1. za cenę:

-

w kwocie netto złoĘch:

(słownie:
-

w kwocie brutto

," "",)

złoĘch:

(słownie:
w tym podatek VAT w wysokości """,

)

""""")
oh,to jest w kwocie złoĘch:

"""",)

(słownie:
1.2. w

terminie do ....

2. Oświadczamy,że,.

1) jesteśmy uprawnieni do występowania

w

obrocie prawnym, zgodnie

ustawowymi,

2)posiadamyuprawnienianiezbędnedowykonaniaokreślonychprac

z

wymaganiami

lub czynności,jeżeli

takich uprawnień,
ustawy nakładają obowiązek posiadania

3)posiadamyniezbędnąwiedzęidoświadczenie,potencjałekonomicznyi

techniczny, a

tal<żę

pracownikowzdolnychdowykonanianiniejszegozamówienia,

1)znajdujemySięwsytuacjiekonomicznejilrnansowejzapewniającejwykonanie
przedmiotowe go zamowienia,

trwania zlecenia
ofercie jest obowiązująca w całym okresie
jakie ponosi zamawtający'
zw|ązafięz wykonaniem zamówienia
i zawierawszystkie koszty i składniki

4. oświadc zamy,

żę cęnapodana w

5. Załączntkami do niniejszej oferty są:
a) "........"....

b)"..

......

* niepotrzebrre skreślić

data

podpis wykonawcy

huotY l30 000 zł'
ząmólvień publicznych o wąrtoŚci niePrzekraczajqcej
Załqcznik nr 4 do ReguLaminu uclzielanią

Nr sprawy:
publiczne
Protokół z postępowania o zamówienie
o

000 zl
wartości nieprzekraczającej kwoĘ 130

Przedmiot zamówienia:

1.

budowlanax
a) rodzaj: dostawa, usługa, robota
b) nazwa

2.

iopis przedmiotu zamowienia:

\ilartośćzamówienia:

netto.
c) VAT
d) brutto

a)

3.

"""""zł
."""""""",zł
""""""",zł

zapytanie ofertowe:
Wykaz wykonawców, do których skierowano
Nazwa Wykonawcy

5.

oferĘ:
Wykaz wykonawców, którzy z|oży|i
Zaproponowana
cena (zl brutto) i inne

Nazwa Wykonawcy

kryteria

5.

Wskazanie najkorzystniej szej ofer§

6. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

:

Data i podpis osoby sporzqdzajqcej protokół

wynikających
7. proporycję udzielenia zamówienia na warunkach

z niniejszego

protokolu

zatwierdaaml

data i podpis Kierownika zamawiajqcego

Ą

Ztllqc:łlik nr 4

clo

wąrtoŚci niePrzekraczajqcej kwotY 130 000 zł'
Regulaminu ttclzieląnia ząmówień publicznycho

130 000 zł
Rejestr udzielonych zamówień publicznych do kwoty

Lp.

Numer
zamowienia

Znak sprawy ...

przędmiot
zamówienia

Data udzięlenia
zamówienia/ nr
umowy/zlecenia

Data
zakończę
nia
Wykonawca
realizacjt
zamówie
nia

Wartośó
udzielonego
zamówięnia
nętto

Wartośó
udzielonego
zamówienia
brutto

