warządzenie
aYobhTloA wbpmlŁr pwhÓŁ ldÓiklhpwTAiCĄCYCe ko N
z dnia OT maja OMN4 rK
w sprawie zasad udzielania zamówień na robotó budowlaneI usługi i dostawó w wpl kr
N w ddóniI któróch wartość nie przekracza wórażonej w złotóch równowartości kwotó
PM MMM euroK
ka podstawieW
·

artK 4 pkt U ustawó z dnia OV stócznia mrawo zamówień publicznóch EazK rK z OMNP roku I
pozK VMT z późnK zmKF

zarządzamI co następujeW
§NK rstalam wasadó udzielania zamówień na robotó budowlaneI usługi i dostawó w wpl nr N w
ddóniI któróch wartość nie przekracza równowartości kwotó PMKMMM euro - stanowiące załącznik do
niniejszego zarządzenia- obdriAjfkK
§OK rstalam wzór tniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości
równej i przekraczającej równowartość kwotó OKMMM euro do PMKMMM euro - stanowiącó załącznik nr O
do niniejszego obdriAjfkrK
§PK rstalam wzór cormularza dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości równej i
przekraczającej równowartość kwotó OKMMM euro a nie przekraczającej równowartości kwotó PMKMMM
euro - stanowiącó załącznik nr N do niniejszego obdriAjfkrK
§4K tókonanie warządzenia powierzam kierownikowi Administracójnemu i dłównemu hsięgowemu
wpl nrN I każdemu w zakresie kompetencjiK
§RK Traci moc warządzenie z OKNNKOMMT w sprawie regulaminu zamówień publicznóch do N4 MMM
euroK
§SK warządzenie wchodzi w żócie z dniem wódaniaK
aYobhTl wpl ko N

N

obdriAjfk
postępowania przó udzielaniu zamówień publicznóchI któróch wartość
szacunkowa jest wóższa niż OKoooIoo euro nettoI ale nie przekracza wórażonej w
złotóch równowartości kwotó EPMKoooIoo euro nettoFI o której mowa w artK 4 pkt
U ustawó - mrawo zamówień publicznóchK
§ NK
NK

§ N flekroć w regulaminie jest mowa oW
ustawie - mrawo zamówień publicznóch - należó przez to rozumieć ustawę z dnia OV
stócznia OMM4 rK - mrawo zamówień publicznóch EazK rK z OMNP rK pozK VMTI z późnK
zmKFI
2) hierowniku wamawiającego lub aórektorze - należó przez to rozumieć aórektora
tiesława hosakowskiego;
3) wamawiającóm - należó przez to rozumieć wespół pzkół lgólnokształcącóch nr N w
ddóni;
4) Głównóm hsięgowóm - należó przez to rozumieć dłównego hsięgowego
wamawiającego;
5) upoważnionó pracownik – należó przez to rozumieć pracownika-osobę prowadzącą
zadanieI której zostało powierzone
6) najkorzóstniejsza oferta – należó przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną lub ofertę
która przedstawia najkorzóstniejszó bilans cenó oraz innóch przójętóch króteriówK
7) oegulaminie - należó przez to rozumieć niniejszó oegulamin udzielania zamówień o
wartości nie przekraczającej wórażonej w złotóch równowartości kwotóI o której mowa
w artK 4 pkt U ustawó - mrawo zamówień publicznóch;
8) zamówieniu - należó przez to rozumieć zamówienieI do którego stosuje się
postanowienia niniejszego oegulaminuK
1)

§ OK
NK
OK
PK

4K

ao ustalenia wartości zamówienia przepisó artK PO - PR ustawó - mrawo zamówień
publicznóch stosuje sięK
lsoba prowadząca zadanie sporządza protokółI w któróm wskazuje podstawę ustalenia
wartości zamówieniaK tzór protokołu stanowi wałącznik nr N do oegulaminuK
oegulaminu nie stosuje się doW
1) zamówieńI któróch wartośćI ustalona zgodnie z przepisami artK PO - PR ustawó - mrawo
zamówień publicznóchI nie przekracza kwotó OKMMM buroI
2) konkursówI któróch wartośćI ustalona zgodnie z przepisami artK PO - PR ustawó - mrawo
zamówień publicznóchI nie przekracza wórażonej w złotóch równowartości kwotóI o
której mowa w artK 4 pkt U ustawó - mrawo zamówień publicznóchI
3) umów ramowóch;
4) aukcji elektronicznej;
5) licótacji elektronicznej;
6) udzielania zamówień przez koncesjonariuszó robót budowlanóch;
7) udzielania koncesji na usługiI
8) zamówienia udziela się ze względu na ważnó interes publicznóK
wa ważnó interes publicznó może bóć uznanó interes gospodarczó w udzieleniu zamówieniaI
w przópadkuI gdó nieudzielenie zamówienia może spowodować niewspółmierne
konsekwencjeK

RK wamówienia udziela się w sposób zapewniającó przejrzóstośćI równe traktowanie podmiotów
zainteresowanóch wókonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogącóch
mieć wpłów na jego udzielenieK

O

SK wamawiającó obowiązanó jest traktować wszóstkie podmiotó ubiegające się o zamówienie
publiczne na równóch prawach i prowadzić postępowania o udzielenie zamówienia w sposób
gwarantującó zachowanie uczciwej konkurencjiK
TK wamawiającó możeI po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie
dostępnóm w swojej siedzibie lub na swojej stronie internetowejI bezpośrednio poinformować
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanóch sobie wókonawcówI którzó w
ramach prowadzonej działalności świadczą dostawóI usługi lub robotó budowlane będące
przedmiotem zamówieniaK mrzepis § T ustK O stosuje się odpowiednioK
UK wamawiającó udzielając zamówieniaI do którego stosuje się postanowienia niniejszego
oegulaminuI może zamieścić ogłoszenie o udzielanóm zamówieniu na swojej stronie
podmiotowej Biuletónu fnformacji mublicznejI podając nazwę EfirmęF albo imię i nazwisko
podmiotuI z któróm zawarł umowę o wókonanie zamówieniaI albo informację o nieudzieleniu
tego zamówieniaK
VK wamawiającó może zamieścić w Biuletónie wamówień mublicznóch ogłoszenieI którego
zamieszczenie w Biuletónie ze względu na wartość zamówienia nie jest obowiązkoweK
NMK t przópadku jeżeli robotę budowlanąI dostawę lub usługę można uzóskać tólko od jednego
wókonawcóI udzielenie zamówieniaI następuje po przeprowadzeniu negocjacjiK
§ PK
NK

OK

PK
4K
RK

oozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia następuje po złożeniu pisemnego
wniosku i uzóskaniu pisemnej zgodó hierownika wamawiającego lub pracownika
wamawiającegoI któremu hierownik wamawiającego powierzół pisemnie dokonanie takiej
czónnościK tzór wniosku o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia stanowi
wałącznik nr O do oegulaminuK
tniosekI o któróm mowa w ustK N powinien zawierać co najmniejW
1) imięI nazwisko i stanowisko osobó składającej wniosek;
2) cel udzielenia zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) wartość zamówienia oraz imię i nazwisko oraz stanowiska osobóI która dokonała
ustalenia wartości zamówienia lub imiona i nazwiska oraz stanowiska osóbI które
dokonałó ustalenia wartości zamówienia;
5) dokumentóI na podstawie któróch dokonano ustalenia wartości zamówienia;
6) termin wszczęcia postępowania;
7) opis sposobu obliczenia cenó;
8) warunki płatności;
9) termin wókonania zamówienia;
10) opis króteriówI którómi zamawiającó będzie się kierował przó wóborze ofertóI wraz z
podaniem znaczenia tóch króteriów i sposobu ocenó ofert;
11) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonówania ocenó spełniania tóch
warunków;
12) wókaz oświadczeń lub dokumentówI jakie mają dostarczóć wókonawcó w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
13) istotne dla stron postanowieniaI które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowó w sprawie zamówieniaI ogólne warunki umowó albo wzór umowóI jeżeli
zamawiającó wómaga od wókonawcóI abó zawarł z nim umowę na takich warunkachI
14) oświadczenie dłównego hsięgowego o posiadaniu środków na realizacje zamówieniaI
15) podpis osobó lub osób składającego wniosekK
mostępowanie przógotowuje i przeprowadza pracownikI któremu zostało powierzone
dokonanie takich czónnościK hierownik wamawiającego może powierzóć przógotowanie lub
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia osobie trzeciejK
wamawiającó udziela zamówienia wókonawcóI któró złożył najkorzóstniejszą ofertęK
kajkorzóstniejszą ofertą jest ofertaI która przedstawia najkorzóstniejszó bilans cenó i innóch
króteriów odnoszącóch się do przedmiotu zamówienia lub dotóczącóch właściwości
wókonawcóI w szczególności jego doświadczeniaI potencjału technicznegoI dósponowania
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SK
TK

osobami zdolnómi do wókonania zamówieniaI sótuacji finansowej lub ekonomicznej albo
oferta z najniższą cenąK
aokumentem stwierdzającóm udzielenie zamówienia jest w szczególności umowaI fakturaI
rachunekK
hierownik wamawiającego może ustalić wartość zamówienia lub rodzaj zamówieniaI do
udzielenia którego wómaga sięW
1) zawarcia umowó w formie pisemnej Ezachowania formó pisemnejFI pod rógorem
nieważnościI chóba że przepisó odrębne wómagają formó szczególnejI
2) złożenia oświadczeniaI o któróm mowa w ustK RK
§ 4K

NK rdzielenia zamówienia dokuje się po przeprowadzeniu analizó rónkuK
OK Analizę rónkuI w zależności od rodzaju zamówienia i stopnia skomplikowaniaI dokonuje się
poprzez zapótanie ofertowe lub rozeznanie publicznóch ofert wókonawcówK
PK wapótanie ofertowe może bóć skierowaneW
aF pisemnieI
bF pocztą elektronicznąI
cF faksemI
dF telefonicznieK
4K wapótanie ofertowe należó skierować do takiej liczbó wókonawców abó zapewnić
konkurencjęK
RK lferta może zostać złożona w formach przewidzianóch w ustK PK
SK oozeznanie publicznóch ofert wókonawców następuje poprzez zapoznanie się z ofertami
wókonawców prezentowanómi na ich stronach internetowóchI w katalogachI folderach itpK
TK oozeznanie publicznóch ofert wókonawców powinno dotóczóć zapoznania się z taką ilością
ofertI abó zapewnić konkurencjęK
UK t przópadku robót budowlanóchW
aK analiza rónku musi bóć dokonana w formie zapótania ofertowegoI
bK oferta zawiera wócenę robót w formie kosztorósu ofertowego bądź cenó róczałtowejK
VK t przópadku robót budowlanóchI mającóch na celu natóchmiastowe usunięcie awariiI nie
obowiązują postanowienia ustK NK oozliczenie następuje na podstawie cenó róczałtowejI bądź
kosztorósu powókonawczegoK
NMK mrzó dokonówaniu zamówieńI któróch wartość jest równa i przekracza równowartość kwotó
OKMMM euro a nie przekracza kwotó NRKMMM euroI należó dokonać rozeznania rónku E wóboru
wókonawcóF poprzez zebranie informacji o cenach na podstawie obowiązującóch cennikówI
folderówI katalogówI stron internetowóch lub poprzez zaproszenie do składania ofertI
kierowanóch do co najmniej O wókonawców lub przeprowadzenia negocjacji z wóbranómi
wókonawcami Ewómóg będzie spełnionó również wtedóI gdó w odpowiedzi na zaproszenie
złożona zostanie tólko jedna
oferta lub w uzasadnionej sótuacji negocjacje zostaną
przeprowadzone tólko z jednóm wókonawcąFK
NNK waproszenie do składania ofert odbówa się w drodze zapótania ofertowego kierowanego do
wókonawców w formie pisemnejI ustnej lub elektronicznej z podaniem terminu składania ofertK
waproszenie na negocjacje kieruje się do wókonawcó w formie pisemnejI ustnej lub elektronicznej
z podaniem terminu negocjacjiK
NOK mrzó dokonówaniu zamówieńI któróch wartość jest równa i przekraczająca równowartość
kwotó NRKMMM euro a nie przekracza równowartości kwotó PMKMMM euroI należó dokonać rozeznania
rónku E wóboru wókonawcóF poprzez zaproszenie do składania ofertI kierowanóch do co najmniej
O wókonawców lub przeprowadzenia negocjacji z wóbranómi wókonawcami Ewómóg będzie
spełnionó również wtedóI gdó w odpowiedzi na zaproszenie złożona zostanie tólko jedna ofertaFK
NPK waproszenie do składania ofert odbówa się w drodze zapótania ofertowego kierowanego do
wókonawców w formie pisemnej lub elektronicznej bądź poprzez zamieszczenie ogłoszenia o
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zamówieniu na stronie internetowejI z podaniem terminu składania ofertK waproszenie na
negocjacje kieruje się do wókonawcó w formie pisemnej lub elektronicznej z podaniem terminu
negocjacjiK
NMK rpoważnionó pracownik jest zobowiązanó do sporządzenia formularza z przeprowadzonego
postępowaniaK
NNK tzór formularza stanowi załącznik nr P do niniejszego regulaminuK
NOK tónik postępowania jest zatwierdzanó warządzeniem aórektora pzkołóK
§ RK
1.

mowóższóch form nie stosuje sięI jeżeliW
1) dostawóI usługi lub robotó budowlane mogą bóć świadczone tólko przez jednego
wókonawcęW
a) z przóczón technicznóch o obiektównóm charakterzeI
b) z przóczón związanóch z ochroną praw wółącznóchI wónikającóch z odrębnóch
przepisówI
c) w przópadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub
artóstócznej;
2) ze względu na wójątkową sótuację niewónikającą z przóczón leżącóch po stronie
zamawiającegoI której nie mógł on przewidziećI wómagane jest natóchmiastowe
wókonanie zamówienia;
3) w prowadzonóch kolejno postępowaniach o udzielenie zamówieniaI z któróch co
najmniej jedno prowadzone bóło w tróbie przetargu nieograniczonego albo przetargu
ograniczonegoI nie zostałó złożone żadne ofertó lub wszóstkie ofertó zostałó odrzuconeI
4) w przópadku udzielania dotóchczasowemu wókonawcó usług lub robót budowlanóch
zamówień dodatkowóchI nieobjętóch zamówieniem podstawowómI niezbędnóch do
jego prawidłowego wókonaniaI któróch wókonanie stało się konieczne na skutek
sótuacji niemożliwej wcześniej do przewidzeniaI jeżeli z przóczón technicznóch lub
gospodarczóch oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego
wómagałobó poniesienia niewspółmiernie wósokich kosztów lub wókonanie
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wókonania zamówienia dodatkowego;
5) w przópadku udzielenia dotóchczasowemu wókonawcó dostawI usług lub robót
budowlanóch zamówień uzupełniającóch;
6) w przópadku udzielenia dotóchczasowemu wókonawcó usług lub robót budowlanóch
zamówień dodatkowóch na usługi lub robotó budowlane;
7) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawó na szczególnie korzóstnóch warunkach
w związku z likwidacją działalności innego podmiotuI postępowaniem egzekucójnóm
albo upadłościowóm;
8) zamówienie na dostawó jest dokonówane na giełdzie towarowej w rozumieniu
przepisów o giełdach towarowóchI w tóm na giełdzie towarowej innóch państw
członkowskich buropejskiego lbszaru dospodarczego;
9) w innóch uzasadnionóch przópadkachI w szczególności jeżeli zastosowanie zapótania
ofertowego o cenę lub przetargu publicznego mogłobó skutkować co najmniej jedną z
następującóch okolicznościW
a) naruszeniem zasad celowegoI oszczędnego i efektównego dokonówania wódatków;
b) naruszeniem zasad dokonówania wódatków w wósokości i w terminach
wónikającóch z wcześniej zaciągniętóch zobowiązań;
c) poniesieniem strató w mieniu publicznóm;
d) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadańK
10) przedmiotem zamówienia są usługi prawniczeI polegające na wókonówaniu zastępstwa
procesowego przed sądamiI tróbunałami lub innómi organami orzekającómi lub
doradztwie prawnóm w zakresie zastępstwa procesowegoI lub jeżeli wómaga tego
ochrona ważnóch praw lub interesów pkarbu maństwaI
11) zamówienie jest udzielanie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego
wówołanego przez czónniki zewnętrzneI którego nie można bóło przewidziećI w
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2.
3.

4.
5.

szczególności zagrażającego żóciu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkodó
o znacznóch rozmiarach
wamawiającó może udzielać zamówieńI o któróch mowa w ustK N po negocjacjach z
wóbranóm wókonawcąK
t przópadkuI o któróm mowa w ustK OI wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiającó
przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia negocjacjiI w tóm istotne dla stron
postanowieniaI które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowóI ogólne warunki
umowó lub wzór umowóK
wamawiającó może odstąpić od stosowania ustK O i P w przópadku zamówień udzielanóch na
podstawie ustK N pkt NI OI T - NNK
kajpóźniej wraz z zawarciem umowó wamawiającó może żądać od wókonawcó złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzającóch spełnianie warunków udziału w postępowaniuK
§ SK

1.

2.

oegulamin wchodzi w żócie z dniem określonóm w warządzeniu aórektora z dnia OT maja
OMN4rK w sprawie wprowadzenia oegulaminu udzielania zamówień o wartości nie
przekraczającej wórażonej w złotóch równowartości kwotóI o której mowa w artK 4 pkt U
ustawó - mrawo zamówień publicznóchK
ao postępowań o udzielenie zamówienia wszczętóch i niezakończonóch przed dniem
wejścia w żócie oegulaminu można stosować przepisó dotóchczasoweK

oegulamin zatwierdzamW

S

wałącznik nr O

tkIlpbh
o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej i przekraczającej
równowartość kwotó OKMMM euro do PMKMMM euroK
Cbi zamówienia

aata złożenia wnioskuW
kr ewidencójnó W

lkreślenie przedmiotu zamówieniaW
wg Cms
pzacunkowa wartość przedmiotu zamówieniaW
- netto zł Lbrol
- brutto zł Lbrol
rstalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonał KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
w dniuKKKKKKKKKKKKKKK
na podstawie KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK K

Termin wókonania zamówieniaW
lsobaLó proponowana do przeprowadzenia postępowania
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
motwierdzenie środków finansowóch i warunki płatności W
Głównó księgowóKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
lpis króteriów i sposób obliczania cenó
tarunkiI tókaz oświadczeń i dokumentów żądanóch do umowóI w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
lsoba składająca wniosek W
modpisW

watwierdzamW
………………………K
aYobhTlo wpl kr N
Część opisowa do wnioskuW E jeśli zatwierdzającó wómaga F
NK
lpis przedmiotu zamówieniaE szczegółowoF
OK
tskazanie wómagań dotóczącóch wókonawcó I określenie króterium wóboru ofertó
PK
lkreślenie możliwości złożenia ofertó poprzez W wskazanie wókonawcówI któróch należó zaprosić do złożenia ofertL na
negocjacje bądź zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej
4K
mrojekt umowó lub istotne postanowienia umowó Ew przópadku konieczności zawarciaF

watwierdzamW
………………………K
aYobhTlo wpl kr N

T

wałącznik nr N
clojriAow alhrjbkTrgĄCY rawIbibkIb wAjÓtIbkIA
l tAoTlŚCI mowbhoACwAgĄCbg oÓtkltAoTlŚĆ htlTY OK MMM brol A kIb mowbhoACwAgĄCbg
oÓtkltAoTlŚCI htlTY PMK MMM brol
aotóczóW G
□ wamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwotó NRK MMM euro
□ wamówienia o wartości równej i przekraczającej równowartość kwotó NRK MMM euro do PMK MMM euro
ddónia I dniaKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EpieczątkaF
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Eznak sprawóF
mrzedmiot zamówieniaW
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
hod Cms J KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK E nieobowiązkowe F
pzacunkowa wartość zamówienia wónosiKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKI została wóliczona w dniu KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
przezKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK na podstawieKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
oozeznania rónku E wóboru wókonawcóFdokonano poprzezW G
□ zebranie informacji o cenach na podstawie obowiązującóch cenników lub wódruków ze stron internetowóchI
□ zaproszenie do złożenia ofertI kierowanóch do co najmniej O wókonawców
□ przeprowadzenie negocjacji z wóbranómi wókonawcami
□ zebranie ofert w odpowiedzi na zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej
t dniu ………………… zebrano informacje o cenach W
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
tartość szacunkowa netto KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK zł Ebrutto KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK złF
hróterium ocenó ofertW
Cena - KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKB
fnne króteria KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
wapótanie ofertowe skierowano do
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
wapoznano się z ofertami wókonawcówKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK G
ipK kazwa wókonawcó
Adres wókonawcóLnr telefonL
Cena netto
Cena brutto
aodatkowe króterium
nr faksuLe-mail

tóbrano ofertę KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
rzasadnienieW KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
lpracowałW
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
aata i podpis upoważnionego pracownika

Akceptacja zamówieniaW
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
aata podpis hierownika Administracójnego

wATtfboawAj
…………………………………………………
aata i podpis aYobhTloA wpl koN
G- zaznaczóć właściwe
GG-niepotrzebne skreślić

U

wałącznik nr P
molTlhlŁ alhrjbkTrgĄCY rawIbibkIb wAjÓtIbkIA t ToYBIb AtAoII
l tAoTlŚCI mowbhoACwAgĄCbg oÓtkltAoTlŚĆ htlTY OK MMM brol A kIb mowbhoACwAgĄCbg
oÓtkltAoTlŚCI htlTY PMK MMM brol
aotóczóW G
□ wamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwotó NRK MMM euro
□ wamówienia o wartości równej i przekraczającej równowartość kwotó NRK MMM euro do PMK MMM euro
ddónia I dniaKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EpieczątkaF
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Eznak sprawóF
mrzedmiot zamówieniaW
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
hod Cms J KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK E nieobowiązkowe F
pzacunkowa wartość zamówienia wónosiKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKI została wóliczona w dniu KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
przezKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK na podstawieKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
oozeznania rónku E wóboru wókonawcóFdokonano poprzezW G
□ zebranie informacji o cenach na podstawie obowiązującóch cenników lub wódruków ze stron internetowóch oraz możliwości
organizacójnóch
…………………………………………………………………………………………………………………K
t dniu ………………… zebrano informacje o cenach W
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
tartość szacunkowa netto KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK zł Ebrutto KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK złF
hróterium ocenó ofertW
Cena - KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKB
fnne króteria
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
wapótanie ofertowe skierowano do
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
wapoznano się z ofertami wókonawcówKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK G
Cena netto
Cena brutto
aodatkowe króterium
ipK kazwa wókonawcó
Adres wókonawcóLnr telefonL
nr faksuLe-mail

tóbrano ofertę KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
rzasadnienieW
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
lpracowałW
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
aata i podpis upoważnionego pracownika

Akceptacja zamówieniaW
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
aata podpis hierownika Administracójnego

wATtfboawAj
…………………………………………………
aata i podpis aYobhTloA wpl koN
G- zaznaczóć właściwe
GG-niepotrzebne skreślić

V

