Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 36/2020 Starosty Sępoleńskiego
z dnia 31 grudnia 2020 r.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ
KWOTY 130 000 ZŁOTYCH NETTO
W STAROSTWIE POWIATOWYM W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
Regulamin określa wewnętrzną organizację postępowania w sprawach zamówień na dostawy,
usługi i roboty budowlane, opłacane w całości lub części ze środków publicznych. Zastosowanie
rozwiązania organizacyjne i procedury wynikają z:
• przepisów zawartych w art.44 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.)
• przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz.2019 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp.
§ 1. Szacowanie wartości zamówienia
1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości
kwoty 130 000 złotych mają być dokonywane na podstawie procedur określonych
niniejszym regulaminem.
2. Przy ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy należy przestrzegać
przepisów działu I, rozdziału 5 Pzp .
§2. Procedury udzielania zamówień publicznych poniżej 130 000 zl netto
1. Procedury udzielania zamówień publicznych reguluje się w zakresie kwot:
a) do 50 000,00 zł netto
b) powyżej 50 000,00 zł netto do 130 000,00 zł netto.
2. W przypadkach uzasadnionych, można odstąpić - za zgodą kierownika jednostki - od
ustaleń w/w regulaminu.
3. Pracownik zajmujący się zamówieniami z pkt.la prowadzi monitoring zamówień w celu
przygotowania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień.
4. Pracownik zajmujący się zamówieniami z pkt.lb prowadzi ewidencję zamówień w celu
przygotowania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień.
§3. Szczegółowa procedura zamówienia poniżej 50 000 zł netto
1. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia, określonego w §2
ust.la regulaminu, jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu tak, aby
zrealizować zamówienie zgodnie z zasadami art.44 ustawy o finansach publicznych.
2. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest
bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa rozeznanie,
zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
3. Pracownik realizujący zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto udziela zamówienia ustnie.
4. Dokumentację stanowi opisana faktura.
§4. Szczegółowa procedura udzielania zamówienia powyżej 50 000 zł do 130 000 zł
1. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia określonego w §2
ust.Ib regulaminu, jest dopilnowanie, by było ono zrealizowane zgodnie z przepisem art.44
ustawy o finansach publicznych.
2. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia bezstronnie, obiektywnie, starannie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rozeznaje, zakwalifikuje oraz przygotowuje i
przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 1

komórka organizacyjna zamawiającego

WNIOSEK
do kierownika zamawiającego o dokonanie zakupu o wartości szacunkowej
powyżej 50 000 zł netto, poniżej 130 000 zł netto

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana*

2. Termin realizacji zamówienia:
3. Szacunkowa wartość zamówienia:

zł netto

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu

r., określono na

podstawie
Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia:
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:

zł brutto

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):
5. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:
•

•

podpis

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przygotowanie i przeprowadzenie procedury
zamówienia publicznego na podstawie art.2 ust.l pkt.l ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.).

data i podpis Skarbnika

* - niepotrzebne skreślić

data i podpis kierownika zamawiającego

Załącznik nr 2
Znak sprawy:

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego
o wartości nieprzekraczającej kwoty powyżej 50 000 zł netto do kwoty 130 000 zł netto

1) W celu zamówienia:

,

które jest dostawą/usługą/ robotą budowaną*, przeprowadzono rozeznanie cenowe (zgodnie z
art.2 ust.l pkt.l ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz.2019 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się).
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:

zł brutto.

Wspólny słownik zamówień CPV
2) Dla zamówienia poniżej 130 000 zł netto w dniu

r. zaproszono do

udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie formularza
oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.
1
2
3
3. W terminie do dnia
Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

r. przedstawiono poniższe oferty:
Cena netto

Cena brutto

Uwagi

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zatwierdzam / nie zatwierdzam*

Sępólno Krajeńskie,

r.
data i podpis Kierownika zamawiającego

* - niepotrzebne skreślić

