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na dostawy, usługi i roboty budowlane  o wartości 
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Białystok 28.12.2018r. 
 

 
 



Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz organizację udzielania przez Przedszkole 

Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych na  dostawy, usługi i roboty 

budowlane  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawy Pzp), 

tj. do których nie stosuje się  przepisów  ustawy Pzp.     

2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, winny być dokonywane zgodnie z przepisami ustawy 

o finansach publicznych, w szczególności zapisami art. 44 ust. 3 tj. w sposób celowy 

i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

optymalnego doboru metod i środków służących osiąganiu założonych celów, w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. 

 

Zasady szacowania wartości zamówienia i planowania zamówień 

 
§ 2 

1. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, należy odpowiednio stosować przepisy art. 

32 do art. 35 ustawy Pzp. 

2. Ustalając wartość zamówienia należy przestrzegać zakazu dzielenia zamówień oraz 

zaniżania jego wartości, celem uniknięcia stosowania ustawy Pzp.  

3. Podstawę do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia stanowi w szczególności 

rozeznanie i  analiza cen rynkowych bądź rozeznanie cen na podstawie m.in. aktualnie 

powszechnie stosowanych katalogów, cenników, taryfikatorów i stron internetowych.      

4. Ustalenie wartości zamówienia polegające na analizie i badaniu rynku może być dokonane   

w  formie zapytania przeprowadzonego drogą pisemną, faksem, drogą elektroniczną lub 

może być dokonane w formie rozmowy telefonicznej.  

5. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje pracownik merytoryczny Zamawiającego 

odpowiedzialny za dane zamówienie.  

 
 
 

Zasady udzielania zamówień  
 

§ 3 
 
1. Do zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty równowartości 10 000 zł netto nie  stosuje 

się postanowień niniejszego regulaminu.  

 
2. Zamówienia, powyższej kwoty określonej w ust. 1 muszą być dokonywane z należytą 

starannością i udokumentowane odpowiednio opisaną rachunkiem lub fakturą, 

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, które nakazują zawarcie pisemnej 

umowy. 

 
3. Czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań objętych niniejszym 

regulaminem wykonywane muszą być w sposób zapewniający bezstronność i obiektywizm 



przejrzystość postepowania oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. 

 
4. Decyzję w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia podejmuje Kierownik 

Zamawiającego.  

 

5. W przypadku udzielania zamówień objętych niniejszym regulaminem, których przedmiotem 

są usługi, roboty budowlane, dostawy sukcesywne, powtarzające się okresowo oraz jeżeli 

zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej 

rzeczy lub innego dobra, za uprzednią zgodą Kierownika Zamawiającego, zawierana jest 

pisemna umowa określająca warunki realizacji zamówienia. Dla pozostałych zamówień na 

dostawy obowiązuje pisemne zlecenie.    

 
6. Przy udzielaniu zamówień finansowanych ze środków zewnętrznych należy stosować  

procedury wynikające z umów o dofinansowanie.  

 
7. Dopuszcza się prowadzenie  negocjacji z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.  

 

8. Zamawiający odrzuca  ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym 

lub ogłoszeniu o zamówieniu.  

 
9. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą,  niepodlegającą 

odrzuceniu ofertę, chyba że zachodzą uzasadnione okoliczności powodujące unieważnienie  

postępowania.  

 
10. Zamawiający może udzielić zamówienia jedynemu wykonawcy bez  przeprowadzenia procedur, 

oraz w innych uzasadnionych  przypadkach.  Odpowiedzialność za wybór konkretnego 

wykonawcy spoczywa na Kierowniku Zamawiającego.  

 
 

Dokumentowanie postępowań 
 

§ 4 
 
1. Osoby odpowiedzialne za realizację danego zamówienia  zobowiązane są udokumentować 

każde postępowanie, w formie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia, którego 

wzór stanowi załącznik do regulaminu. 

 
2. Dokumenty związane z postępowaniem prowadzonym na podstawie niniejszego regulaminu, 

po jego zakończeniu, przechowuje się  zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt i 

archiwizuje zgodnie  z obowiązującymi przepisami.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKÓŁ POSTEPOWANIA  

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
I. Data wszczęcia postępowania ………………… 2019 r. 

II. Przedmiot zamówienia …………………………………………………………………………… 

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

III. Wartość szacunkowa zamówienia ………………… zł (netto) 

IV. Data określenia wartości szacunkowej zamówienia ……………… 2019 r. 

Osoba określająca wartość zamówienia …………………………………… 

V. Wartość szacunkowa zamówienia zgodna z planowanym budżetem Zamawiającego 

 tak     nie 
  budżet zadania:  

  ………… – ……………………………………………………………;  

poz. … „…………………………………………………” (………)  

  suma kontrolna/ inny identyfikator wydatku: ……………………………………… 

  podpis (księgowej, jeżeli dotyczy) ……………………………… 

VI. Budżet Zamawiającego zostanie powiększony ze środków ……………………… 

podstawa1:  

 informacja ww. podmiotu uzyskana w dniu ………………… 

 e-mail z dnia …………… 

 pismo nr ………… z dnia ………………… 

VII. Osoba określająca przedmiot zamówienia: …………………………… 

VIII. Zapytanie ofertowe: 

 umieszczono na stronie internetowej  tak                    nie 

 wysłano do n/w podmiotów:    tak                    nie 

1. ………………………………………… 
2. …………………………………………    
3. ………………………………………… 

 w trybie ustnych negocjacji    tak                    nie 

IX. Na zapytanie ofertowe odpowiedziało ……… oferentów: 

Nazwa: …………………………………… (adres …………..................... e-mail: ……………, 

tel. ………………) 

Adres: ……………………………………  

cena: …………………………………… PLN brutto 

(w razie potrzeby powielić pkt IX) 

Przedszkole 

Samorządowe Nr 31 

w Białymstoku  

ul. Świętojańska 4  

 15-843 Bialystok

Zapytanie ofertowe 

Sygnatura 
Protokołu 

ZO-1/PS31/………./19 

Data Protokołu  

Wykonał  

Podpis  



 
X. Najkorzystniejszą ofertę przedłożył:  

………………………………………………………………………………………… 

 

XI. Cena przyjętej oferty odpowiada wartości ujętej w budżecie Zamawiającego 

 tak                            nie 

XII. Realizacja zapytania w trybie ustnych negocjacji  

 tak      nie 

Podmiot składający  

ofertę: 
 

Oferowana cena brutto  

Rekomendacja:  

 

XIII. Uwagi: 

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

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

……………………………………………………………………… 

 

XIV. Rekomendacja:  

 

 

……………………………………………..……… 
Data, Podpis osoby prowadzącej postępowanie 

 

XV. Zatwierdzam / nie zatwierdzam1. 

…………………………………………………… 
    Data, Podpis Kierownika zamawiającego 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 


