BWWSTRZ PRUDMKA
ZARZADZENIE NR 120/ 1 /2014
Burmistrza Prudnika
zdnia 30.01.2014 r.

w sprawie regulaminu post^powania przy dokonywaniu w Urz^dzie Miejskim w Prudniku wydatkow
publicznych nieobj^tych przepisami Ustawy Prawo zamowien publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318) i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) zarza_dza SJQ co naste.puje:

§1
Wprowadza sie_ w Urze.dzie Miejskim w Prudniku regulamin poste.powania przy dokonywaniu w
Urz^dzie Miejskim w Prudniku wydatkow publicznych nieobjetych przepisami Ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowia^cy zala^cznik do niniejszego zarzqdzenia.
§2
Zobowiqzuje sie, kierownikow komorek organizacyjnych Urz^du realizujqcych wydatki publiczne do
przestrzegania zasad wynikaja^cych z regulaminu.
§3
Traci moc Zarza^dzenie Nr 120/9/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 01.03.2011 r. w sprawie regulaminu
poste.powania przy dokonywaniu w Urze.dzie Miejskim w Prudniku wydatkow publicznych nieobje.tych
przepisami Ustawy Prawo zamowien publicznych.
§4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 30 stycznia 2014 r.

Zata_cznik do Zarzajdzenia Mr 120/ 1 / 2014
Burmistrza Prudnika z dnia 30.01.2014 r.

Regulamin poste.powania przy dokonywaniu w Urze_dzie Miejskim w Prudniku wydatkow
publicznych nieobje_tych przepisami Ustawy Prawo zamowieh publicznych

1. Regulamin okresla:
1) tryb dokonywania w Urze_dzie Miejskim w Prudniku wydatkow publicznych dotycza.cych ustug,
dostaw lub robot budowlanych, zwanych dalej ,,wydatkami publicznymi", do ktorych - ze
wzgle.du na ich przedmiot lub wartosc - nie stosuje sie. przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pozn. zm.), zwanej dalej
,,ustawa.".
2) czynnosci zwia,zane z dokonywaniem wydatkow publicznych.
2. PostQpowania o udzielanie zamowieh, do ktorych ze wzgle.du na ich przedmiot lub wartosc nie stosuje sie, przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,
wykonuja, poszczegolne Wydziaty Urze.du Miejskiego.
3. Wydatki, ktorych wartosc bez podatku VAT nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci
kwoty 14 000
euro przeprowadza sie. wedtug niniejszego regulaminu. Na potrzeby
poste.powania stosuje sie. odpowiednio aktualne przepisy Rozporza_dzenia Prezesa Rady
Ministrow okreslaja_ce sredni kurs ztotego w stosunku do euro stanowia.ee podstawe. do
przeliczania wartosci zamowieh publicznych.
4. Podstawa. do wszcze_cia poste_powania o udzielanie zamowieh, ktorych wartosc nie przekracza
wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 14 000 euro jest kazdorazowo ustalenie wartosci
zamowienia oraz jej zatwierdzenie przez osoby zajmuja.ce si^ zamowieniami publicznymi. Osoby
zatwierdzaja.ce szacowanie wartosci zamowienia biora. pod uwag^ wszystkie zamowienia
danego rodzaju udzielane przez Gmine^ Prudnik w roku budzetowym.
5. Wartosci zamowienia na roboty budowlane ustala si$ na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
6. Podstawa. ustalania wartosci zamowienia na ustugi i dostawy jest caJkowite szacunkowe
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarow i ustug, ustalone przez zamawiaj^cego z
nalezyta. starannoscia..
7. Podstawa. ustalenia wartosci zamowieh na usJugi i dostawy powtarzaja.ce SJQ okresowo jest
la.czna wartosc zamowieh tego samego rodzaju:
udzielonych w terminie poprzednich 12 miesi^cy lub poprzednim roku budzetowym, z
uwzgl^dnieniem zmian ilosciowych zamawianych ustug lub dostaw oraz prognozowanego na
dany rok sredniorocznego wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogotem,
albo ktorych zamawiaja.cy zamierza udzielic w terminie 12 miesie.cy nast?puja.cych po
pierwszej ustudze lub dostawie.
Sa.to mie,dzy innymi dostawy: energii elektrycznej, wody, ciepta, prasy, paliw,
Sa. to mie.dzy innymi ustugi: sprzqtania, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, przewozu
pasazerow w komunikacji miejskiej, prenumeraty, obstugi bankowej, konserwacji.
8. Wydatki powinny bye dokonywane zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm.), w szczegolnosci w sposob
celowy i oszcze_dny.

9. W poste_powaniach dopuszczalne jest
elektronicznej.

porozumiewanie SJQ

za pomoca. faxu i poczty

10. Jezeli szacunkowa wartosc zamowienia nie przekracza kwoty 2 000,00 zt Regulaminu
nie stosuje si?.
11. Jezeli szacunkowa wartosc zamowienia przekracza 10 000,00 z\ celu wybrania wykonawcy
zamowienia nalezy zwrocic si? do co najmniej trzech wykonawcow o przedstawienie oferty
cenowej.
Dla zamowieri ponizej 10 000,00 z* dopuszcza si? telefoniczne uzyskiwanie ofert, przy
czym z rozmowy telefonicznej zakoriczonej uzyskaniem oferty sporza.dza si? notatk?
zawieraja.ca. podstawowe informacje dotycza.ce potencjalnego wykonawcy (nazwa
podmiotu, numer telefonu).
Sposrod zgromadzonych ofert wybiera si? ofert?, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriow odnosza.cych si? do przedmiotu wydatkow publicznych, w
szczegolnosci kosztow eksploatacji, parametrow technicznych, funkcjonalnosci i terminu
wykonania albo ofert? z najnizsza. cena..
Dokumenty potwierdzaja.ce fakt wyslania zaproszenia do ztozenia oferty cenowej, notatki
zwia.zane z telefonicznym uzyskaniem oferty oraz oferty nalezy przechowywac z
dokumentacja. post?powania.
12. Przedmiar robot lub opis przedmiotu zamowienia, kosztorys ofertowy wykonawcy lub wycena
wykonawcy winny bye sprawdzone i podpisane przez pracownikow merytorycznych,
prowadza.cych dane post?powanie.
13. Przebieg post?powania wyboru wykonawcy, ( przy wartosci zamowienia ponizej i powyzej
10 000,00 zt) jest dokumentowany w formie protokolu z post?powania, z uwzgl?dnieniem
opisu ztozonych ofert oraz przeslanek wyboru danego oferenta. Protokot z post?powania
winien bye zatwierdzony przez Burmistrza Prudnika lub osob? upowazniona..
Wzor protokolu z post?powania stanowi zata.cznik nr 1 do zarzajdzenia.
14. W wyniku przeprowadzonego post?powania zostaje zawarta umowa w formie pisemnej.
15. Umow? zawarta. z wykonawca^ kserokopi? oferty wykonawcy, potwierdzona. za zgodnosc z
oryginatem merytoryczny Wydziat przekazuje do Wydzialu Finansowo - Budzetowego.
16. Dokumentacj? post?powania przechowuja. Wydziaty realizuja.ce zamowienie. Tryb przekazania
do archiwum Urz?du okresla instrukcja kancelaryjna.
17. W wyja.tkowych sytuacjach, na wniosek Naczelnika Wydzialu, Burmistrz moze udzielic zgody na
wybor wykonawcy bez przeprowadzenia procedury okreslonej w niniejszym zarza.dzeniu.

Zata^cznik nr 1
PROTOKOL Z POST^POWANIA
w sprawie wydatku publicznego nieobje,tego przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych

1. Oznaczenie komorki organizacyjnej wyst^pujqcej z wnioskiem o dokonanie wydatku publicznego:

2.

Rodzaj zamawianych dostaw/ ustug/ robot budowlanych:

3. Oferenci:

3.1
3.2
3.3
4. Tresc ztozonych ofert, w tym cena oferty:
4.1. Oferta nr 1:
4.2. Oferta nr 2:
4.3. Oferta nr 3:
5.

PrzesJanki wyboru oferty nr

:

5.1. cena zamowienia;
5.2. inne: ..

6. Uzgodnione warunki zamowienia:

7. Osoba odpowiedzialna za merytoryczne prowadzenie sprawy (imie. i nazwisko):

Uwagi:

Podpisy osob uczestniczacych w postepowaniu po stronie zamawiaiacego (imiq i nazwisko) :

Prudnik, dnia
Zatwierdzam wybor

( Burmistrz lub osoba upowazniona )

