
Zarządzenie Nr 15/2017  

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOABRZEGI 

z dnia 31 stycznia 2017r.  

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Białobrzegach i jednostkach organizacyjnych Gminy Białobrzegi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.1) oraz art. 53 ust. 1 i art. 68 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
2013 poz. 885 z późn. zm.2)  w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (tekst jednolity Dz. U. 
2013 poz. 168 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

 
§ 1. 

 
Przyjmuje się do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 

§ 2  
 

Traci moc zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 
2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Białobrzegach i jednostkach organizacyjnych Gminy Białobrzegi.  

§ 3 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Białobrzegi oraz 
Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. 
 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. 
poz. 831 i 996 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 oraz z  
2014r. poz. 379. 
 
 



R E G U L A M I N 

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE 
PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 

30 000 EURO 

 
§ 1 

Podstawa prawna 
1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w przypadku kiedy Gmina Białobrzegi oraz 

Jednostki Organizacyjne Gminy nie pozostają zobligowane do stosowania ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisami przedmiotowej 
ustawy oraz po wyczerpaniu trybu wskazanego w art. 70(1)-70(5) ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 1964r. nr 16, poz. 93  
z późn. zm.), zastosowanego z uwzględnieniem w szczególności zasad: jawności, 
niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, równego dostępu dla podmiotów 
gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, wzajemnego uznawania dyplomów, 
świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie  
z polskim prawem, odpowiednich terminów, przejrzystego i obiektywnego podejścia. 
Przez wyczerpanie trybu  wskazanego w art. 70(1)-70(5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny rozumie się unieważnienie postępowania z powodu braku ofert lub 
odrzucenia wszystkich ofert ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. 
Jeżeli z przepisów szczególnych obowiązującego prawa wynika konieczność zastosowania 
trybu innego niż tryb przewidziany w art. 70(1)-70(5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny w miejsce aukcji albo przetargu stosuje się tryb przewidziany w tych 
przepisach. 

2. Art. 53 ust. 1 i art. 68  ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 roku (tekst 
jednolity Dz. U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.) 

3. Art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 168 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.); 

5. Odpowiednio aktualizowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro,  stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych; 

6. Wszelkich zamówień w Gminie Białobrzegi oraz Jednostkach Organizacyjnych Gminy 
udziela się mając na względzie respektowanie zasady celowości, gospodarności 
 i oszczędności w dokonywaniu wydatków.  

 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy                  

z dnia 5 lipca 2001r. o cenach; 
2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,                 

w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz 
leasingu;  

3) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta                      
i Gminy Białobrzegi, Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz osoby 
upoważnione; 

4) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia publicznego albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień 



publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie 
można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do 
przedmiotu zamówienia;  

5) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo 
zaprojektowanie  
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego;  

6) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem 
nie są roboty budowlane lub dostawy;  

7) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się                 
o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia;  

8) zamawiającym - należy przez to rozumieć Gminę Białobrzegi, Jednostki 
Organizacyjne Gminy; 

9) zamówieniach - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między 
zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane; 

10) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin; 
11) PZP - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych. 
 

§ 3 
1. Regulamin stosuje się do zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). Zamówienia muszą być jednak 
dokonywane zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania 
najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację 
zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

2. Decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego 
podejmuje naczelnik Wydziału, bądź kierownik Zamawiającego w oparciu o środki 
finansowe budżetu gminy lub planu finansowego jednostki organizacyjnej.  

3. Pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia wskazuje naczelnik wydziału 
właściwego merytorycznie lub kierownik jednostki.    

4. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia obiektywnie, starannie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem przeprowadza postępowania  
o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. 

5. Rozeznanie rynku przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
regulaminie: przekazując w formie pisemnej zapytanie ofertowe (przesyłka tradycyjna, 
pocztą elektroniczną, faksem) a także poprzez przegląd cen na portalach WWW, 
zapraszając do składania ofert potencjalnych wykonawców świadczących dostawy, 
usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Wzór zapytania 
ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Do zapytania ofertowego 
należy dołączyć wzór oferty, którą wypełni wykonawca, zgodnie 
 z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 



6. Przeprowadzenie rozeznania rynku potencjalnych wykonawców nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy ze względu na szczególny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót 
budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji konkretnemu Wykonawcy. Na osobie 
odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania ciąży obowiązek udokumentowania, 
że zamówienie mógł zrealizować tylko jeden wykonawca. 

7. Oferty przyjmuje się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie:                  
za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (e-mail), przesłanej przez ePUAP, 
faksem, dostarczonej pisemnie do siedziby zamawiającego, w formie wydruku 
 z portalu WWW. 

8. W celu zagwarantowania najniższej ceny dopuszcza się możliwość negocjacji cen. 
9. Dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest w dziale 

realizującym zamówienie, który jest odpowiedzialny za realizację zamówienia oraz 
archiwizację dokumentacji. 

 
§ 4 

Udzielanie zamówień o wartości  od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 2 000 
euro do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 10 000 euro netto  

1. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia 
zobowiązany jest przeprowadzić rozeznanie cenowe/ofertowe z taką liczbą 
wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące 
przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencyjność oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty. 

2. Z przeprowadzonego rozeznania cenowego/ofertowego sporządza się notatkę służbową. 
Wzór notatki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Zamówienie udziela się Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę. 
4. Dopuszcza się dokonanie zamówienia w oparciu o przeprowadzone negocjacje                     

z jednym Wykonawcą, dokumentując przebieg negocjacji. 
5. Dokumentem potwierdzającym dokonanie zamówienia jest umowa, zamówienie                 

lub zlecenie.  
6. Ewidencja umów, zleceń i zamówień prowadzona jest w Urzędzie Miasta i Gminy                

w Białobrzegach na zasadach zawartych w odrębnym zarządzeniu, a w jednostkach 
organizacyjnych Gminy Białobrzegi na  podstawie ich przepisów wewnętrznych.   

7. Sporządzona dokumentacja dołączana jest do właściwych akt sprawy. Dokumentacja 
winna w szczególności potwierdzać zakres zamówienia, zlecenie zamówienia,                    
a w przypadku szkoleń także program szkolenia (dopuszczalny jest wydruk                           
z dokumentów w formie elektronicznej). 

8. W opisie otrzymanej przez zamawiającego faktury umieścić należy informację,                 
że zamówienie wykonane zostało na podstawie art. 4 pkt 8 PZP. 

 
§ 5 

Udzielanie zamówień o wartości  przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 10 000 euro netto  

do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 
1. Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania prowadzi dokumentację zamówienia, 

przeprowadza rozeznanie rynku, przekazując w formie pisemnej zapytanie ofertowe 
takiej liczbie Wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące 
przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej 
oferty. Rozeznanie cenowe uznać należy za właściwe, jeżeli w jego wyniku uzyskano               
co najmniej 2 oferty, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Zapytanie ofertowe może być publicznie ogłoszone na ogólnodostępnej stronie 
internetowej Zamawiającego. W takim przypadku, jeśli w odpowiedzi na ogłoszenie 



zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej złożona zostanie tylko jedna 
ważna oferta rozeznanie rynku uznać można za właściwe.  

3. Wraz z zapytaniem ofertowym przekazywany jest opis przedmiotu zamówienia oraz 
wzór propozycji ofertowej. 

4. Zapytanie ofertowe podpisuje naczelnik Wydziału bądź kierownik Zamawiającego                
lub osoba upoważniona. 

5. Przekazanie zapytania ofertowego jak i oferty składanej przez wykonawców następuje 
pisemnie (zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie: za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (e-mail), przesłanej przez ePUAP, 
faksem, dostarczonej pisemnie do siedziby zamawiającego), z zastrzeżeniem pkt 2 
niniejszego paragrafu. 

6. Zamówienie udziela się Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. 
7. Z czynności wyboru wykonawcy sporządzana jest dokumentacja, w szczególności 

pracownik wyznaczony do przeprowadzenia postępowania sporządza: „Formularz 
dokumentujący udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 10 000 euro netto do wyrażonej w złotych równowartości kwoty             
30 000 euro”. Wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

8. Wybór wykonawcy zatwierdza kierownik Zamawiającego. 
9. Po zatwierdzeniu wyboru wykonawcy zawierana jest pisemna umowa lub sporządzane 

jest zlecenie lub zamówienie.  
10. Po zakończeniu postępowania komplet dokumentacji obejmującej  w szczególności: 

zapytanie ofertowe/ogłoszenie o przetargu, kopie ofert, dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie rozeznania rynku, umowy dołączana jest do właściwych akt sprawy. 

11. W opisie otrzymanej przez zamawiającego faktury umieścić należy informację,                       
że zamówienie wykonane zostało na podstawie art. 4 pkt 8 PZP. 

 
§ 6 

Wyłączenia stosowania zasad ujętych w regulaminie 
Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się do: 

1) zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 2 000 euro; 
2) zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy z podwodów innych niż 

określone w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy; 
3) zamówień zlecanych zakładom budżetowym przez Gminę Białobrzegi, dotyczących 

usług, które są ich zadaniem statutowym jako wykonywanie zadań własnych gminy,  
4) zamówień prenumerat prasy; 
5) zamówienia pozycji książkowych i wydawnictw elektronicznych fachowych; 
6) zamówień usług szkoleniowych; 
7) zamówień usług gastronomicznych i cateringowych; 
8) zamówień artykułów żywnościowych; 
9) zamówienie dotyczące obsługi bankowej; 
10) zamówień usług prawnych, usług ekspertów, rzeczoznawców, notariuszy, doradców 

podatkowych itp.; 
11) zamówienia usług informatycznych, wdrożeniowych lub serwisowych u dostawcy 

stosowanego oprogramowania; 
12) zamówienia usług świadczonych osobiście przez pracowników na podstawie umów 

zlecenia i o dzieło; 
13) zamówienia usług świadczonych osobiście przez nauczycieli w świetlicach                      

i związanych z zajęciami edukacyjno-wychowawczymi dla dzieci i młodzieży; 
14) zamówienia usług świadczonych osobiście przez osoby fizyczne w zakresie prac 

porządkowych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości szaletu miejskiego, 
drobnych konserwacji itp. a także usług biurowych; 



15) w przypadku, gdy ze względu na specyficzny charakter i rodzaj lub unikalność 
dostaw, usług lub robót budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji 
zamówienia konkretnemu wykonawcy; 

16) zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych jeśli mogą być świadczone tylko 
przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, 
technicznych o obiektywnym charakterze lub wynikających z odrębnych 
przepisów; 

17) zamówień z zakresu działalności twórczej, artystycznej, organizacji wydarzeń                
lub ich elementów o szczególnym znaczeniu wizerunkowym; 

18) zamówień udzielanych w systemie zaprojektuj i wykonaj; 
19) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe 
wykonanie zamówienia (np. awaria wymagająca natychmiastowej naprawy, 
sytuacja kryzysowa itp.); 

20) zamówień, w których nie wpłynęła żadna oferta w przeprowadzanym rozeznaniu 
cenowym, a rozeznanie było ogłoszone w BIP zamawiającego przez co najmniej                
3 dni robocze; 

21) udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach                
w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem 
egzekucyjnym albo upadłościowym; 

22) zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych  
na podstawie odrębnych przepisów; 

23) usług pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ustawę Kodeks 

cywilny i inne przepisy obowiązującego prawa. 
2. W przypadku finansowania zamówienia ze środków zewnętrznych (w części lub całości), 

stosuje się w pierwszej kolejności zasady udzielania zamówień określone przez instytucję 
wdrażającą (finansującą) zamówienie.  

 

 

 

Załączniki: 

1. Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zamówienia o wartości                     
od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 2 000 euro i nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty     10 000 euro netto – Załącznik nr 1; 

2. Zapytanie ofertowe - Załącznik nr 2; 
3. Oferta – Załącznik nr 3; 
4. Formularz dokumentujący udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 10 000 euro netto do wyrażonej                    
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro -  Załącznik nr 4. 

 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku  

dla zamówienia o wartości  od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 2 000 euro  

do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 10 000 euro netto 

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia:……………………………………………………… 

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia .......................................................................................  

3. Wartość zamówienia (szacunkowa) .................................................. zł netto, co daje …………. 
Euro netto (wg kursu ……………. zawartego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
…………. w sprawie………………….) ustalona na podstawie ………………………… 

4. Data ustalenia wartości zamówienia (szacunkowej) ……………………………………   

5. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od: 
 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria 
(wymienić) 

Oferowana cena 
netto/brutto 

    
    
    

7. Informacje zawarte w pkt. 5 uzyskano w dniach ……………………  

8. Wybrano wykonawcę nr .........................................................  

9. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej……………….. 

10. Nazwisko i imię pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia 
……………………………………….. 

Podpis pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia   …………………………. 

Podpis naczelnika wydziału odpowiedzialnego merytorycznie za realizację zamówienia 

………………. 

                                                                                                  Zatwierdzam do realizacji: 

 

(data i podpis kierownika Zamawiającego 
 lub osoby  upoważnionej) 

 



 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

pieczęć zamawiającego 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na podstawie Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi nr 15/2017  
z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych  
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach i jednostkach organizacyjnych Gminy Białobrzegi w 
związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o 
określenie ceny wykonania dostaw/ usług /robót budowlanych polegającej na 
…………………………………………….. 

1. Zamawiający 

 ………………….…………………………………… 

2. Przedmiot zamówienia

 ………………………………………………………. 

3. Termin realizacji zamówienia

 ………………………………………………………. 

4. Cena jest/nie jest  jedynym kryterium oceny ofert. Inne kryteria ………………………… 

5. Inne istotne warunki zamówienia……………………………………………………….. 

6. Sposób przygotowania oferty  

 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA". 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 
upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy 
umieścić napis „Zapytanie ofertowe na ............................................................................... ". 

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

……………………………………………………… 

                                             (data, podpis naczelnika Wydziału,  
                                                                                                        kierownika Zamawiającego  
                                                                                                       lub osoby upoważnionej) 



  

               Załącznik nr 3 do Regulaminu 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP**): ................................................... 

REGON**): ............................................ 

tel.**): .....................................................  

fax**): ....................................................  

adres e - mail**): ....................................  

OFERTA 

Nazwa i adres Zamawiającego 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  ……. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164  z późn. zm.) 

na:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

Netto: ................................................................. zł 

/słownie netto/ .......................................................................................................................................... 

VAT: ................................................................. zł 

/słownie VAT/ ..........................................................................................................................................  

Brutto: .............................................................. zł 

/słownie brutto/.........................................................................................................................................  

2. Przyjmujemy do realizacji warunki postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty 
 wyznaczonej na składanie ofert. 

4. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP……..  

      podpis osoby upoważnionej 



Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

(pieczęć adresowa Zamawiającego) 

(data) 

 

Formularz dokumentujący udzielenia zamówienia 

o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 10 000 euro 
netto do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

1. Przedmiotem zamówienia jest…………………………………………………………………………… 
(opisać przedmiot zamówienia) 

2. Wartość zamówienia (szacunkowa) .................................................... zł netto, co daje …………. euro netto (wg 
kursu ……………. zawartego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia …………. w 
sprawie………………….) ustalona na podstawie ………………………… 

3. Data ustalenia wartości zamówienia (szacunkowej)………………………………………………… 
 

4. W dniu ............................... r. zwrócono się do................ niżej wymienionych potencjalnych dostawców/ 
wykonawców z zapytaniem ofertowym. 

5. Uzyskano następujące oferty dotyczące przedmiotu zamówienia 
(podać firmę dostawcy/wykonawcy, cenę oraz inne istotne elementy oferty jeżeli zastosowano oprócz ceny inne 
kryteria) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

6. W wyniku dokonanego rozpoznania rynku zadecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone 
zostanie………………………………………………………………………………………………………… 
(wpisać nazwę i adres podmiotu, któremu udzielono zamówienia) 

      z ceną…………………………………………………………………………………………………………… 

(podać cenę netto, VAT, cenę brutto) 

7. Nazwisko i imię pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia ……………………………… 

Podpis pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia   …………………………. 

Podpis naczelnika wydziału odpowiedzialnego merytorycznie za realizację zamówienia ………………. 

     

Zatwierdzam do realizacji: 

 

(data i podpis kierownika 
Zamawiającego lub osoby  upoważnionej)



 


