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ZARZADZENIE NR  25 / 2008 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 9 czerwca 2008 roku 

 
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których 
wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro 
netto danego  rodzaju w roku rozrachunkowym 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 3, art. 44 ust. 1 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

Wprowadza się regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość 
nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto 
danego rodzaju, w roku rozrachunkowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.  
 

§ 2 
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikowi działu 
gospodarki miejskiej i inwestycji. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca 2008 roku. 
 
 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

             /-/ 
 Andrzej Kościelny 
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia  Nr 25/2008 
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 9.06.2008 r. 
 
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyraŜonej w 
złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro netto. 
 

§ 1 
1. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie : 
zamówień o wartości poniŜej 6.000 euro netto oraz zamówień o wartości powyŜej 6.000 
euro netto. 
2. Określenie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać zadaniu opisanemu w budŜecie 
Miasta Podkowa Leśnej i mieścić się w kwocie zaplanowanej na jego realizację . 
3. Rozeznanie cenowe i oszacowanie wartości zamówienia oraz przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia powinno być przeprowadzone 
bezstronnie, obiektywnie, starannie oraz zgodnie z zasadą gospodarności.  
4. Wartość kaŜdorazowego zamówienia ustala się z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 oraz 
zgodnie art. 33 - 34 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje wnioskodawca  zakupu na podstawie badania cen 
rynkowych. 
6. Sposób przeprowadzenia  postępowania: 

1. procedury tej nie stosuje się dla wydatków poniŜej równowartości 3.000 euro netto. 
2. dla zamówień powyŜej 3.000 euro netto do 6.000 euro netto rozpoznanie cenowe 

moŜe być przeprowadzone drogą telefoniczną i z tego naleŜy sporządzić notatkę, 
według Załącznika nr 1. 

3. dla zamówień o równowartości powyŜej 6.000 euro netto zapytania naleŜy kierować 
do co najmniej trzech wykonawców chyba,  Ŝe wykonanie przedmiotu zamówienia 
oferuje mniejsza liczba wykonawców lub z uprzednio prowadzonego postępowania 
wynika, Ŝe konkretny wykonawca oferuje najkorzystniejsze dla zamawiającego 
warunki, według Załącznika nr1. 

      W przypadku kierowania zapytań i składania ofert faksem lub mailem, załącza się je  
do wniosku. 

 
 

§ 2 
1. Procedura udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość 
6.000 euro netto a nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro 
netto, rozpoczyna się od złoŜenia wniosku o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi 
Załącznik  nr 1do niniejszego zarządzenia. 
2. Do złoŜenia wniosku o udzielenie zamówienia uprawnieni są kierownicy działów w 
których jest zatrudniony wnioskodawca. 
3. Za realizację ww. zamówienia odpowiada kierownik referatu realizującego zamówienie. 

 
§ 3 

1. ZłoŜony wniosek zostaje zweryfikowany przez kierownika działu wnioskodawcy pod 
kątem spełniania wymogów z § 1 niniejszego regulaminu i zatwierdzony przez Skarbnika 
Miasta. 



 3 

2. JeŜeli złoŜony wniosek spełnia wymogi formalne, zostaje skierowany do działu gospodarki 
miejskiej i inwestycji celem sprawdzenia prawidłowości złoŜonego wniosku. 
 

§ 4 
1. Zamówień udziela się Wykonawcy, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę. 
2. Za ofertę najkorzystniejszą uwaŜa się ofertę z najniŜszą ceną lub przedstawiającą 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymagań opisanych we wniosku o udzielenie 
zamówienia. 
3. Dział gospodarki miejskiej i inwestycji po sprawdzeniu prawidłowości złoŜonego wniosku 
przedstawia wniosek do zatwierdzenia  kierownikowi jednostki i podpisania umowy z 
wybranym wykonawcą. 
4. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest w dziale 
realizującym zamówienie; jest on odpowiedzialny za realizację zamówienia oraz archiwizację 
dokumentacji.                                                                                                                                                    
 
 

§5 
1.Umowę w sprawie zamówień publicznych, której wartość przekracza równowartość 6.000 
euro netto a nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro netto 
przygotowuje osoba wytypowana przez kierownika referatu gospodarki miejskiej i inwestycji. 
2.Oryginał zatwierdzonego wniosku wraz umową zostaje zarchiwizowany w referacie  
gospodarki miejskiej i inwestycji. Kierownik referatu gospodarki miejskiej i inwestycji 
wyznaczy osobę, która prowadzi archiwizacje ww.  umów.  
3.Umowy o wartości do 6.000 euro netto sporządza i rejestruje referat wnioskujący o  
udzielenie zamówienia. 
 

§ 6 
 Odpowiedzialny za realizację zamówienia  jest referat wnioskujący. 
 
 


