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ZARZĄDZENIE NR 7/14

wÓrrł GMINY BARTNICaKA
zdnia 10lutego 2014r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania

zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień

publicznychprzez Gminę Bańniczka w ramach realizacji zadańwspółfinansowanych z

Programu Operaryjnego Infrastruktur:a i Środowisko 2007 -2013.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z Ż0I3r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) w związku

z art.44 ust. 3 i 4 ustawy z drua27 sierpnia2O0gr. o finansach publicmych(Dz.tJ.22013 poz.

885, poz. 938 t poz. 1646) i art. 4 pkl 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004r. Prawo zamówien

publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907, poz.984, poz. 1047 i poz. 1473) zarządzarct, co

następuje:

$ 1. Wprowadzarnregulamin określający zasady ldzielaniazałnówienpublicznych o wartości

szacrrnkowej nieprzekraczającej kwoty 14 000 euro, stanowiący załączniknr 1 do niniejszego

zarządzenia.

s 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu odpowiedzialnym za

dokonywanie zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

2. Regulamin ma zastosowanie do udzielaria zartowień publicznych w ramach rcalizacji zadań

współfinansowanych z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

$ 3. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu powierzam Sekretarzowi Gminy Barbniczka.

$ 4. w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

innych przepisów obowiązuj ącego prawa.

$ 5. Regulamin wchodzi w Życie z dniem podpisania.
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ZałącznIk do Zarządzenia Nr 7/14
Wójta Gminy Bartnlczka
zdnia l0lutego 2014r.

Regulaminu postępowania określający zasady udzielania zamówień publicznych, dla
których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznychprzez Gminę

Bańniczka w ramach realizacjizadańwspółfinansowanych zProgramu operaryjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013.

Postanowienia ogólne
$ 1. 1. Regulamin niniejszy określa procedury wyboru wykonawców i zawięrania umów przez
Gminę Bartniczka w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2O07-2OI3, dla których zgodnie z treścią urt. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. TJ. z 2013 r., poz. 907 z poŹn'
zm.) nie stosuje się Prawa zamówien publicznych, a których wartośó szacunkowa nie
przel<racza 14 000,00 euro.
2. Podstawą przeliczenia wartości zamówienia jest średni kursu złotego w stosunku do euro
określany przez-Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 35
ust. 3 ustawy z dnia 29 .0 I .2004r. Prawo zamówien publicznych.
3' Do ustalania wartości przedmiotu zamówienia zastosowanie mĄą przepisy art. 32-35
ustawy z dnia29.0l.2004r. Prawo zamówień publicznych.
4. Regulamin opracowano zgodnie z przepisarrti ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo
zamówrcn publicznych (dalej zwaną ustawą Pzp) oraz Wy.tycznymi w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2O07-2OI3
(zwanych dalej Wytycznymi).
5. KaŻdorazowo stosowaną procedurę wyboru wykonawcy należy zweryfikowaó w oparciu
o aktualną wersję W1.tycznych. Wy.tyczne w aktualnej wersji stanowią informację
uzupełniaj ącą do niniej Szego re gulaminu.

Stosowany tryb wyboru wykonawców

$ 2. 1. Do wyboru wykonawców zadń współfinansowanych z PoIiŚ 2O07-2OI3, które nie
spełniają kryterium okręślone w art.4 pkt. 8 ustawy Pzp,ma zastosowanie tryb uproszczony
zgodnie z Wytycznymi.
2. W przypadku umów o wartości netto powyŻej 2.000,00 PLN dokonuje się, o ile to mozliwe,
rozeznania rynku wskazującego, iŻ dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyzszej od
ceny rynkowej.
3. JeŻeli w danym przypadku rozęznarie rynku nie jest mozliwe, naleŻy wykazaÓ okoliczności
uzasadniające brak takiego rozęznania i udokumentować je w formie pisemnej.

Sp osób prowadzen ia r ozeznania rynku

s 3. 1. Rozeznanie rynku moŻebyóprzeptowadzone wjeden z następujących sposobów:
a) zapytanie ofertowe skierowane do potencjalnych wykonawców lub zamieszczone na

stronie internetowej Urzędu Gminy Bartruczka)
b) porównanie ofert potencjalnych wykonawców zarrtieszczonych na stronach

intemetowych lub opublikowanych w inny sposób.
2. Dokumentami potwierdzającymi rozeznanie rynku mogą byÓ w szczególności:

a) oferty lub informacje handlowe potencjalnych wykonawców,
b) pisma, wydruki listów elektronicznych lub stron intemetowych zwierĄących oferty,

informacje handlowe lub cenniki (zwierające datę wydruku).
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3. Notatki z rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie mogą stanowić
udokumentowania przepr ow adzenia r ozeznania rynku.
4. Do obowiązków kierownika komórki odpowiedzialnej zarealizaĄę zadanianaleŻy podjęcie
działai zmterzających do wszczęcia i przeprowadzetia postępowania objętego niniejszym
regulaminem.
5. Do obowiązków kierownika komórkiw szczególności naleŻy

a) wskazanie przedmiotu rozeznania rynku, ze szczególnym określeniem zakresu
i wymagan, jakim winien on odpowiadać orazterminu rcalizacji,

b) wskazania pracownika merytorycznie odpowiedzialne go za prowadzenię r ozeznania.
6. Do obowiąków pracownika w szczegóIności nalezy:

a) pr zy gotowani e szcze gołowe go op i su przedmi otu zamówiełia,
b) oszacowanie wartości zarnowienia - w wypadku towarów i usług występujących

powszechnie w obrocie w oparciu o cenę oferowaną powszechnie przez
uczestniczących w obrocie przedsiębiorców, w wypadku robót budowlanych oraz prac
projektowych - w oparciu o kosŹorys inwestorski lub wycenę planowanych kosztów
prac projektowych,

c) merytoryczne prowadzenie postępowania - w tym w szczególności podejmowanie
wszelkich czynności związanych z ptzygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania
ząewniających jawnośó, bezstronność i fachowośó jego prowadzenia,

d) przedstawienie kierownikowi komórki propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.
e) sporządzenie notatki słuzbowej zplzeprowadzonych w trakcie postępowania czynności.

Sposób prowadzen iz zapytania ofeńowego

s 4. 1. Zapytanie ofertowe moŻe byc skierowanę do potencjalnych wykonawców lub
zamieszczone na stronie intemetowej Urzędu Gminy Bartniczka, przy czym dopuszczalna jest
forma elektroniczna.
2. Zapytartie powinno zawierać,:

a) opis przedmiotu zamówienia, przy czym niedopuszczalne jest preferowanie
konkretnych wykonawców; w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków
towarowych, patentów lub pochodzenianależy dopuszczaÓ rozwiązania równoważne,

b) termin składania ofert, gwarantujący mozliwośó przygotowania prawidłowej oferty
potencj alnemu wykonawcy,

c) wymagania stawiane wykonawcom, opis sposobu przygotowania i złożenia oferty oraz
kryteria oceny ofert.

3.Uznaje się, że w przypadku, gdy rozeznarńe rynku prowadzone było w formie zapytarua
ofertowego, na które otrzymano tyko jedną wuŻna ofertę, procedura zapytania ofertowego
powinna zostaÓ powtórzona, dŻ do uzyskania minimum dwóch wuŻnych ofert.
W przypadku zarrieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Bartniczka do
rozstrzygnięciazapfianiaofertowegowystarczy jednaważstaoferta.

Zawzrcie umowy

$ 5. Umowy powinny być, zwierane w formie pisemnej.
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