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ili CI; i'.]iiiiri !' anARi{Ą Zarządzenie Nr 38/2014
Wójta Gminy Czarna

z dnia9 tzerwca2Dl4 r.

w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 7Żl2OI3 w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartoŚci
poniżej 14 tysięcy Euro przez Gminę Czarna w ramach realizacji zadań
współIinansowanych z Programu operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko.

Na podslawie art. 30 u.st. 2 pkt 3 i drt. 3l ustctyy z dnia 8 marca 1990 roku
o 'samorządzie gmimtym (Dz. (I. z 2013r. płlz' 591 z pózn.. zm.) ztu.ządzam, co następuje:

$ l. W zarządzeniu Wójta Gminy Czarna Nr 7212013 z dnia 10 grudnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości ponizej
14 tysięcy Euro przez Gminę Czarna w ramach rcalizacjt zadań współfinansowanych
z Programu operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko wprowadzam następujące zmiany:

1- w ty.tule ww. zarządzania oraz w treści skreśla się słowa ,,14 tysięcy'' i zastępuje
słowami ,'30 tysięcy" '

2' w t1.tule ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14
tysięcy Euro przez Gminę Czarna w ramach realizacji zadań współfinansowanych
z Programu operacyjnego Inlrastruktura iŚrodowisko'', stanowiącym załączn|k
Nr l do ww-. zarządzenia skreśla się słowa ,,14 tysięcy'' i zastępuje je słowami
,,30 tysięcy'''

3. Regulamin udzielania zamówień publicznych o waIlości poniżęj 3o tysięcy Euro
przez Gminę Czarna w ramach realizacji zadań współfinansowanych
z Programu operacyjnego Infrastruk1ura i Środowisko, stanowiący załącznik nr 1

do ww' zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego
zarząd.zenla'

$ 2, Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia nr 38/2014
Wójta Gminy Czarna z dnia 9 czerwca 2014 roku

' ,'Załącznik nr l do Zarządzenia nr 1Ż12013

Wójta Gminy Czarna z dnia 10 grudnia 2013 roku''

Regulamin udzielania zamówień pub|icznych o wartoŚci poniżej 30 tysięcy
Euro przez Gminę Czarna w ramach realizacji zadań współfinansowanych

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

s1
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1' Ustawie Pzp na\eży przez to rozumieó ustawę Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t'j. Dz' U. z 20]3 r ' poz. 907 z późn. zm);

2' ustawie o finansach publicznych naleŻy przez to rozumieó ustawę ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r' o finansach publicznych (t'j. Dz.U.2013 r. poz. 885 zpóźn. zm);

3' Wartości wyraŻonej w euro _ na|eży przez to rozumieć wartość netto przeliczoną ze
złotych na walutę euro zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podsrawę
prze|iczania w-artości zamówień publicznych, wydanego na podstawie art. 35 ust' 3

ustawy Prawo zamówień publicznych;
4 ' Zama'wiĄącym - naleŹy przez to rozumieć Gminę Czarna, 3'7 -125 Czarna 260
5. Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumiec Wójta Gminy Czarna,
6. Zadanlu _ należy przęz to rozumieó projekt lub inne przedsięwzięcie realizowane przez

ZamawiĄącego w ramach współfinansowania z Programu ]nfrastruktura i Srodowisko,
posiadające wydzieloną nazwę i budżet. opisane w sposób wyczerpujący' jednoznaczny
i niedyskryminujący;

7 . Urzęd'zie _ na|eży przez to rozumieó Urząd Gminy Czarna' 3] -125 Czarna Ż60
8. PoIiS nalęży przez lo rozumieć Program operacyjny Intiastrukura i Środowisko.

1

s2
Zakres stosowania Regulaminu

Niniejszy Regulamin stosuje się do zamówień udzielanych ptzez Zamawlającego,
zgodnie z treŚcią art. 4 plrt 8 ustawy Pzp, do których nie stosuje się zapisów ustawy Pzp,
a k1órych wartość szacunkowa nie przekacza 30 000 euro.
W przypadku zamówień z dofinansowaniem zewnętrznym w ramach Programu
operacyjnego Infrastrukura i Srodowisko. pierwszeństwo mają wytyczne dotyczące
kwalifikowania wydatków w ramach programu, a niniejszy Regulamin stosuje się
w zakresie nieuregulowanym w tych wytycznych.
Zamówteil, o których mowa w ust- 1 i 2 niniejszego paragrafu udziela się w sposób
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efek1ów z danych

J.

Ż'
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nakładólł.. opt1łnalneao doboru nretod i środkórv słrrzącvch osiągnięciu załozonycIr
celów. rł sposób umozlir'viaj ąc.V telniino\łą realizację zadań.

Udzielanie zamórvieti realizor'vanvcl[ rv tiatrrach Progranru operac1jnego Infrastruktura
iSrodorvisko. Z!\'anego dalej .PoliS" oclbr'rra się rredlue procedur przeclstar.vionvc1r
rr niniejszr nl Re.-ru ia nl in ie

Wsz-vstkie pror.vadzone postępowania o udżielenie zanlówietlia o rvafiości ponizej 30 0OO

eulo rł ramach realizacji zadań w spółiinanso\\'an\'ch z PoliS są jarł ne Glnilla Czal lla
moze ogranicz_r'c dostęp dcl inlolinaoji zrviązanvch Z postępo\ł alljern o udzie]enie
zamówienia tylko w przypadkach określonych w odrębnych przepisach prawa.

s3
Szacowanie wartości zamówienia

Zamówienia, których wartośc szacunkowa netto nie przekracza w skali roku
równowartości kwoty 30 000 ęuro netto oraz są refundowane (lub planowane do
refundow-ania) z Programu operacyjnego lnfrastruktura i Środowisko. mogą byc
dokon}rł'ane na podstawie procedur określonych niniejszym Regulaminem,
z pominięciem poszczególnych trybów wymienionych w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia powinno przebiegaó zgodnie z afi. 32 -35
ustawy Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznvch'
PrZy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia naleŻy przestrzegać zakazu dzielenta
zamówień na części oraz zaniżania wartości zamówienia celem uniknięcia stosowania
przepisów ustawy Pzp'
Podstawą ustalenia waności zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie
Wykonawcy' bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego Z naleŻ}tą
starannoŚcią'

Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonuje pracownik mer}torycznie
odpowiedzialny za realizację zadanla, w ramach, którego prowadzone jest postępowanie
o udzielenie zamówienia o wartości poniŹej 30 000 euro w ramach realizacjl zadań
wspołfinansowanych z PoIiŚ w oparciu o opis przedmiotu zamówienia'
Zamówienie powinno być realizowane w ramach środków przewidzianych w Budżecie
Gminy Czarna na bieŹący rok'
Dopuszcza się realizację wniosku o udzielenie zamówienia nieujętego w budŻecie Gminy
Czarna na dany rok w przypadku zaistnienia nagłej potrzeby dokonania zamówienia
publicznego, którego Zamawiający w dacie sporządzania budŹetu Gminy Czarna na dany
rok nie mógł przewidzieó, po akceptacji Kierownika Zamawiającego lub osoby przez
niego upowżnionej'
Ustalenia wańości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niz trzy miesiące przed dniem
złoŻenia wniosku o udzielenie zamówienia, o którym mowa w $4 jezeli przedmiotem
zamówienia są dostawy lub usługi oraz nie wcześniej niŹ 6 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku o udzielenie zamówięnia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane.
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Procedury udzielania zamówienia publicznego' którego wańość szacunkowa netto nie
przekracza w skali roku równowartości kwoty 30 000 euro

1' Komórka mer}toryczna odpowiedzialna za realizację danego zamówienia występuje
z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizacj ę zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro
netto do Wójta Gminy Czarna lub osoby przez niego upowaznionej' składając pisemny
rł niosek o udzielenie zamówienia'

2. Wzór wniosku' o którym mowa w ust' 1 stanowi Załącznik nr l do niniejszego
Regulaminu.

3. Do złożenia wniosku o udzielenie zamówienia uprawnieni są kierownicy Referatów
Urzędu Gminy Czarna.

ss
Przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia

obowiązkiem komórki mer}torycznej, odpowiedzialnej za realizację danego
zamówienia, składającej wniosek, o którym mowa w $ 4 ust. 1 Regulaminu, jest
dopilnowanie odpowiednio wcześniej terminu zgłoszenia zamówienia tak, aby umożliwić
przeprowadzente procedur prowadzących do udzielenia zamówienia'
Przygotowany przez komórkę mer}.toryczną odpowiedzialną za realizację danego
zamówienia wniosek, o którym mowa w $ 4 ust. 1 Regulaminu, stanowi podstawę do
wszczęcia procedury udzie1enia zamówienia.
Procedurę udzielenia zamówienia, wszczyna się po zaakceptowaniu wniosku przez
Skarbnika Gminy Czarna oraz zatwletdzeniu przez wójta Gminy Czarna lub osobę przez
niego upoważnioną'

s6
Szczegółowa procedu ra udzielania zamówienia.

obowiązkiem komórki mer}torycznej odpowiedzialnej za realtzaĄę danego zamówienia
jest bezstrorrne, obiektylvne, staranne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa rozeznanie rynku, zakwalifikowanie potencjalnych wykonawców,
przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przy wspóhrdziale
pracowników obsfugujących zamówienia pub1iczne przeprowadzenie postępowania
o udzielen ie zamowienia publicznego.
Wymagania ustala się biorąc pod uwagę, że dokonJ"wanie wydatków musi następowaó
w sposób celowy i oszczędny' z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów'
Rozeznanie rynku maj ące na celu wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego,
spełniającego możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane we wniosku
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności analizę cen oferowanych na
rynku za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Udokumentowania rozeznania rynku - w formie informacji ze stron internetowych,
cenników potencjalnych Wykonawców lub ofet uzyskanych od Wykonawców na
podstawie zapytania, również tylko telefonicznego;

4.
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Po zt en'fikolr'alriu i akcep1acjl złoż.onego rvniosku o udzielenie zalrrówienia'
przepror'r'adza się postępolvanie nlaj ące na celu wvłonic \\'l'konarvcę zadania'
Zapytania do Wvkorrar,vcór.v i słlładane' przez ntch ofert!' W postępowaniu o udzielenie
zanlórłjenia publicznego. którvch *.ar.to,ść szacullkorr'a nie przeklacza 30 00O euro oraz
l'efundorł'ane (lub p1anorł'ane do ref:trdowania) z Pro'granrr'r operacr'jnego ]nfrastruktura
i Srodor'visko mclgą bvc kierow,ane za po]nlocą pocztr,. fakserl. e-nlailenl lub osobiŚcie
\Ą'plz1,padku kieror.r,ania zapvtan fakseml lub e-nlailem rwdruki potr'vierdzaj ące rł.vsłanle
Zapvtania załącza się do dokunr e rrtacj i dotl cza.cej prolvadzoneuo postępo!\allia
o udzielenie Zamówienia'

8. Zapytania należy kierować' do co najmniej trzech Wykonawców, wedfug Załącznika nr
)

9' W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu zamówienia oferuje mniejsza liczba
Wykonawców, Zapytania kieruje się do dostępnej na rynku (poniżej trzech) |iczby
Wykonawców.

l0' W przypadku złożenia tylko jednej oferty spełniającej warunki określone w zapytaniu
ofertowym dopuszcza się moŹliwoŚć wyboru tego Wykonawcy.

1 1 ' Zamówienia udziela się Wykonawcy' który złożył najkorzystniej szą ofertę'
12' Za nĄkorzystniej szą ofertę uważa się olertę z najniższą ceną lub przedstawiającą

naj korzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny opisanych we wniosku
o udzielenie zamówienia'

13' Przeprowadzenie rozeznania rynku potencjalnych wykonawców nie ma zastosowania
w pfzypadku, gdy ze względu na szczególny charakter i rodzaj dostaw, usfug |ub robót
budow1anych uzasadnione jest zlecenie realizacji zamówienia konkretnemu wykonawoy.
Przesłanki wyboru wykonawcy naleŻy dołączyć do protokołu Zamówienia, o którym
mowa w ust. I3.

14. W przypadku wykonania zamówienia w' trybie awaryjnym wymagającego niezwłocznegcl
wykonania dopuszcza się odstąpienie od obowiązku przeprowadzania pisemnego
rozeznania cenowego.

l5. Po wyborze Wykonawcy należy sporządzić Protokoł zamówienia wedfug Załącznika
nr 3 do niniejszego Regulaminu.

ló' Protokoł zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza 30 000
euro oraz jest refundowane (lub planowane do refundowania) z Programu Operacyjnego
lnliastruktura i Środowisko przedstawia się wójtowi Gminy Czarna lub osobie przez
niego upoważnionej celem zatwierdzenia i przygotowania umowy Z wybranym
Wykonawcą.

]7' Dokumentacja Z postępowania o zamówienie przechowywana jest u osoby
odpowiedzialnej merltorycznie za zadanie.

s7
Umowa _ udzielenia zamówienia

Umowę w sprawie zamówienia publicznego, którego wartośó szacunkowa nie przekracza
30 000 euro oraz jest refundowane ( lub planowane do refundowania) z Programu
operacyjnego lnlrastruklura i Srodorłisko zarłiera się. z zastrzeŻeniem \ 8. na podstawi.
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przeptsów o zawieraniu umów wynikających z ustawy z dnia 23 kłviętnia l964 r' Kodeks
cywilnv.

s8
Procedura uproszczona dla zamówień, które nie przekraczają kwoty 2 Ęsięcy zł

W przypadku' gdy wartośc szacuŃowa zamówienia nte przekracza kwoty 2'000.00 Zł netto
(slclrnie: czterech tysięcy złotych netto)' stosuje się procedurę uproszczoną która wymaga'
l' Pisemnego uzasadnienia potrzeby zamówienia wraz z określeniem szacunkow-ej r.vańości

zamówienia' zatwierdzonych przez Wójta Gminy Czarna lub osobę przez niego
upowaŹnioną według Załącznika nr 4 do Regulaminu,

2 Udokumentowania rozeznania rynku - w formie informacji ze stron internetowych,
cenników potencjalnych Wykonawców łub ofert uzyskanych od Wykonawców na
podstawie zapytania. również tylko telelonicznego;

se
Postanowienia końcowe

1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu sprawuj e kierownik Refera1u
Zamawiającego odpowiedzialneg o za rea|izację danego zamówienia lub osoba przez
niego upoważniona'

2 Każdy refęrat i stanowisko samodzielnę prowadzi rejestr udzielonych zamówień
publicznych do kwoty 3O tysięcy euro według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
niniejszego regulaminu.

J' Po zakończeniu roku budżetowego w terminie do l5 stycznia następnego roku' kaŻdy
prowadzący rejestr udzielonych zamówień publicznych do kwoty 30 tysięcy Euro
przekazuje dane do Ref-eratu lnfrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

4' W Referacie Infrastruktury Komunałnej i Inwestycji wyznaczony pracownik na
stanowisku ds' zamówień publicznych sporządza zbiorcze sprawozdanie roczne
z udzielonych w urzędzie zamówień publicznych poniżej 30 tysięcy Euro.

5' W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cyłvilnego, ustawy o zamówieniach publicznych i przepisy wykonawcze wydane na jej
podstawie oraz inne obowiązujące przepisy pra\Ą a rxaterialnego

6 ' Zmiany w regulaminie dokonpvane są w trybie przyjętym dla jego wprowadzenia
7' Regulamin wchodzi w Życie z dniem podpisania.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 _ wzór wniosku o udzielenie zamówienia
Załącznlk nr 2 _ wzór Protokofu zamówienia
Załączn\k nr 3 _ przykład Zapytania ofeńowego
Załącznik nr 4 wzór pisemnego uzasadnienia potrzeby zamówienia
Załączntk nr 5 wzór Rejestru zamówień publicznych, w których wartośc nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcY ef 
r
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Załącznik nr 1

Wzór

WNNOSEK
o, u d ziie|leniiel zamówienia

(rrnioskodarrca _ Refelal lnentończlr\i) łnliejscou ośc. data'1

] . Przedmiot zamówienia:

roboty budowlane !
dostawa t--l

usługa !
na:............
2' Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Szacunkowa wartość zamówienia wg załączonej kalkulacji (kosaorysu):

o r"'"*r."*.","''"*"*,ł*--"'" 
'' '-"' ' - '' :"il.,

termin wykonania zamówienia:
okres gwarancji

warunki płatności
inne przykładowe

Załaczntki:
Kalkulacj a ustalenia wartoŚci zamówienia

f wniostoAa*ca;

Referat budietu i finansów:
1. Przedmiot zamówienia został zap1anowany w następującej części planu {inansowego

D2...................... Rozdz. S

2. Kwota w planie finansowym przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia

rłynosi: '...''

(Skarbnik glniny)

ZATWIERDZAM

(podpis osoby zatwi"ro'ują""i j
r\

("ułNrW""
Edward Dobąański
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Załaczgik nr Ż

(Miejsco\,ośc i dataj

Przykład

Gmina Czarna
37 -1Ż5 Czarna 260
Tel. (17) 225-23-24

(Nazwa lrrmy do Ltórej kierowarrejest zapylanie)

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustctwy PZP)

ZAMAw]AJĄcY
Pełne dane zamawiającego. Gmina Czarna
Adres: 37 - 125 Czarna 260
Telefon/fax: Li -226-23-24
e-mail:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIEMA

III. ZADANIA W\'KONAWCY

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Tetmin wvkonania przedmiotu zamówienia:
Termin płatności:

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA oFERT

ofertę prosimy złożyó elektronicznie na adres e-mail:
dnia
Gminy Czarna w godzinach od 7.30 15:30.

\T. OCENA OFERT

Krtterium ocenv ofert:

w terminie do
llb złożyĆ osobiście na Biurze obsfugi Klienta w Urzędzie

%
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\r1I oSoBA UPRA\ĄNIONA Do KoN]lAKTtj ZE STRoNY ZAN.{AWIAJACEGO

1rnię i nazr'visko '

Ref'erat: pok. nr _
Adres: Urząd Gmitrv CzarIra, 37-125, C)zarna 260. wgodzinach' 07:j0 _ l 5 '30'

{:łpep:;
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Wzór

Protokół zamówienia putllicznego
którego wartoŚć mieści się w granicach

powyżej 2 Ęsięcy zlotych

1. Zamawiający :

Pęłna nazrł'a zamawiającego: Gmina Czarna./ Urząd Gminy w Czarnej*
Adres: 37 _ 1Ż5 Czarna 26o
Telefon/fax: o1'7 Ż26 23 Ż4
e-mail:

UNIA EUNOPEJSKA
FUNDU5Z 5PÓ]Noścl

Załącznik nr 3

2' Przedmiot zamówienia:

3' Szacunkowa wańość zamówienia:

Wartość zamówienia oszacowano w dniu .

co stanowi równowartośó
na kwotę zł

. euro ( leuro - zł) na podstawie
aktualnego rozpotządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przellczenia wartości zamówień publicznych z
dnia

4. W dniu zwrócono się do 

- 

niżej wymienionych
wykonawców z zapytaniem ofertowym / przeprowadzono rozeznanię rynku drogą
telefoniczną lub wykorzystując katalogi, cenniki, s1rony intemetowe itp'- ;

1

Zap1łanie ski erowano faksem, mailem, telefoniczni e, osobiście*

5. Zestawienie rrzyskanych ofert na realizację zamówienia wraz z kryteriami oceny (cena
oraz inne kryteria okeślone w Zap}taniu).

1

2.

J

4

2.

J

4.
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6. Wynik posĘpowania :l

w {j|*A R'noPE!6xń
fiJłD{-łsz 5$Ó!l{łolo

za c'Ęr]ę

7. IJzasadnienio wyłrołrr wraz propmycjją udzielenia zamówienia:

8. Postępowanie prowadził:

Data i podpis pracorłmika

Opiniuj e pozytywnie

Zatyńerdzam

(Data i podpis kierownika referanr)

(oata l podpis wó.ita1

* ni epotrzebne skreślió

(,iffił;,F:^
Edward Dobrzański
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Załacznik nr 4

Wzór

Data:

(imię i nazwisko, stąnowisko osoby
W niosklłj ącej po Lrze b ę z akupu)

Pisemne uzasadnienie potrzeby zamówienia

Nanva artvkufu:

Zak:upt dokonamy na potrzeby:

Przewidy^"vany koszt:

ZATWIERDZAM

@oĘis osoby uzgadniającej zakup) (Podpis osoby zahłierdza1ącej)

i1
\,*$yfuryĘr^,"
H,dwart! Dobrzański
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ZaĘezrmi'rlk nul 5]

Wńr

Rejestr zamóvrłiioń prLublliiozmyoh' w których wartośc nie przalkraozai
wyrazornoj] \ły Złotyorb]róWnowartości kwoty 30 Ęłsięrc,5ł otłro,

w
(referat/stanowisko samodzielne)

Lp. Data Przedmiot zamówienin Wańość
zamówienia

Wybrany
wykonawca

Osoba
odpowiedzialna

frws:


