
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA SP NR 1 Z DNIA 25.04.2018 R. 

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

O WARTOŚCI DO 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWOEJ 

NR 1 W LUBLINIE 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn zm.) Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych 

(Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

 

§ 1 

Zakres stosowania 

1. Regulamin stosuje się do zamówień, których wartość szacunkowa w ciągu roku 

budżetowego, ustalona z należytą starannością, nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości 30 tys. euro. 

2. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia winno nastąpić przy zastosowaniu 

przepisów art. 32-34 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz średniego kursu złotego 

w stosunku do euro ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. 

3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy art. 29-31 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

§ 2 

Progi udzielania zamówień 

1. Zamówienia realizowane w placówce udzielane są na podstawie procedur określonych 

w niniejszym Regulaminie przy następujących progach wartości szacunkowej: 

a) od 3000 euro do 30 000 euro – stosuje się procedurę zaproszenia do składania ofert 

cenowych skierowanych do minimum trzech podmiotów zajmujących  

się zawodowo działalnością w zakresie przedmiotu zamówienia (wykonawców). 

2. Przy wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości 3000 euro niniejszego 

Regulaminu nie stosuje się. 

§ 3 

Wszczęcie procedury 

1. Pracownik planujący przeprowadzić procedurę (pracownik wnioskujący) zamówienia 

określonego w niniejszym Regulaminie składa wniosek w sprawie podjęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierający co najmniej: 

a) opis przedmiotu zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane), 

b) datę ustalenia i wysokość wartości szacunkowej zamówienia, wyrażoną w złotych 

polskich i euro, 

c) planowany termin realizacji zamówienia, 

d) datę sporządzenia i podpis. 



2. Dyrektor placówki ma prawo zwrócenia się do pracownika wnioskującego o dodatkowe 

wyjaśnienia potrzebne do zatwierdzenia albo odmowy realizacji zamówienia. 

3. Pracownik wnioskujący przed złożeniem wniosku zasięga informacji o posiadanych 

przez placówkę środkach finansowych na realizację zamówienia.  

4. Pracownik wnioskujący po zatwierdzeniu wszczęcia procedury przekazuje Dyrektorowi 

niezbędne informacje w postaci zapytania ofertowego. 

5. Dyrektor placówki zatwierdza wybór wykonawcy, który będzie realizował zamówienie 

na podstawie notatki służbowej dokumentującej udzielenie zamówienia. Notatka 

powinna zawierać informację, do kogo zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz 

która oferta została wybrana i z jaką ceną. 

§ 4 

Procedura udzielenia zamówienia o wartości od 3000 euro do 30 000 euro 

1. W celu wszczęcia procedury osoba przeprowadzająca procedurę sporządza  

i przekazuje, listownie lub osobiście w siedzibie zamawiającego, zaproszenie do 

składania ofert cenowych, do wybranych przez siebie potencjalnych wykonawców. 

2. W zaproszeniu do składania ofert cenowych winny zostać umieszczone co najmniej 

następujące informacje: 

a) nazwa i adres placówki wraz z numerami telefonu i faksu oraz (ewentualnie) 

adresem poczty elektronicznej; 

b) określenie sposobu komunikowania się – telefonicznie, faksem lub za pomocą 

poczty elektronicznej, ze wskazaniem osoby uprawnionej do kontaktu; 

c) jednoznaczny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagań, warunków 

realizacji zamówienia; 

d) informację o terminie (okresie) realizacji zamówienia. 

3. Po złożeniu ofert cenowych osoba wnioskująca ocenia złożone oferty pod względem 

ich merytorycznej zawartości oraz wnioskuje do Dyrektora placówki o zatwierdzenie 

wyboru wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę albo o unieważnienie 

procedury. 

§ 5 

Zasady 

1. Oferta jest nieważna, jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami lub wymaganiami 

określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych albo złożona jest przez 

wykonawcę niezaproszonego. 

2. Osoba przeprowadzająca procedurę: 

a) zachowuje bezstronność i obiektywizm w podejmowanych czynnościach; 

b) informuje wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe, o unieważnieniu procedury 

i podaje uzasadnienie; 

c) po zakończeniu procedury przekazuje całość dokumentacji pracownikowi, o którym 

mowa w § 7 ust. 1. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor placówki może wydać zgodę na 

odstąpienie od stosowania procedur opisanych w § 4-6 i dokonanie zamówienia po 

negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, w szczególności z uwagi na natychmiastową 

konieczność realizacji zamówienia, której nie można było przewidzieć, zadanie  



o specjalistycznym charakterze, występowanie jednego wykonawcy zapewniającego 

realizację zamówienia. 

§ 6 

Odpowiedzialność 

1. Pracownik składający wniosek albo inna osoba wyznaczona przez Dyrektora placówki 

sprawuje nadzór nad realizacją zamówienia przez wykonawcę. 

2. Pracownik składający wniosek odpowiada za gospodarność i celowość realizacji 

zamówienia. 

3. Pracownik składający wniosek odpowiada za należyty opis przedmiotu zamówienia. 

§ 7 

Nadzorowanie zamówień 

1. Jako pracownika nadzorującego realizowane  zamówienia wyznaczam kierownika 

gospodarczego. 

2. Pracownik nadzorujący zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania i nadzorowania 

realizacji planu zamówień oraz dbania, aby nie zostały naruszone przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

Lublin, dnia 25.04.2018 r.      ZATWIERDZAM: 


