
Zarz�dzenie nr 8/2011 

Dyrektora Biura Administracyjno- Ekonomicznego O�wiaty w Zdzieszowicach

z dnia  12 wrze�nia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówie� o warto�ci szacunkowej 

nieprzekraczaj�cej wyra�onej w złotówkach równowarto�ci 14 000 euro w Biurze 

Administracyjno-Ekonomicznym O�wiaty w Zdzieszowicach

Na podstawie: 

1. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. 2009.157.1240).  

2. Przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych ( Dz. U. 

2010.113.759 z pó�n. zm. ). 

3. Przepisów Rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie 

�redniego kursu złotego w stosunku do euro stanowi�cego podstaw� przeliczania warto�ci 

zamówie� publicznych ( Dz. U. 2009.224.1796 ). 

Zarz�dzam: 

§ 1 

Wprowadza si� procedury udzielania zamówie� publicznych o warto�ci szacunkowej 

nieprzekraczaj�cej wyra�onej w złotówkach równowarto�ci 14 000 Euro w Biurze Administracyjno-

Ekonomicznym O�wiaty. 

§ 2 

Procedury, o którym mowa w § 1 stanowi� zał�cznik do niniejszego zarz�dzenia. 

  

§ 3 

Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem  1 wrze�nia 2011 r. 

  DYREKTOR 

Joanna Paciorek



Zał�cznik do zarz�dzenia 

Nr 8/2011 Dyrektora Biura 

Administracyjno- Ekonomicznego 

O�wiaty w Zdzieszowicach

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMOWIE� PUBLICZNYCH 

o warto�ci szacunkowej nieprzekraczaj�cej wyra�onej 

w złotych równowarto�ci 14000 euro 

1. 
1. Niniejsza procedura okre�la ramowe zasady udzielania zamówie� na dostawy, usługi                  

i roboty budowlane o warto�ci szacunkowej nieprzekraczaj�cej równowarto�ci 14000 
euro, o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówie� publicznych (zwanej dalej 
ustaw�), z pomini�ciem trybów wymienionych w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy. 

2. Wydatki ponoszone w ramach zamówie�, o których mowa w ust. 1, powinny by�
dokonywane w sposób celowy i oszcz�dny, z zachowaniem nale�ytej staranno�ci                         
i uzyskiwania najlepszych efektów. 

3. Udzielanie zamówie� publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane jest 
dopuszczalne jedynie w granicach wydatków, które zostały uj�te w planie finansowym 
placówki. 

4. Kierownik jednostki lub wyznaczona przez niego osoba jest  merytorycznie 
odpowiedzialny za przeprowadzanie zamówie� obj�tych zapisami niniejszej procedury. 

5. Obowi�zkiem kierownika jednostki lub wyznaczonej do tego celu osoby jest: 
przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie, przepisach wykonawczych do ustawy 
oraz niniejszej procedurze; zachowanie bezstronno�ci, obiektywizmu oraz staranno�ci 
przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu post�powa� obj�tych niniejsz� procedur�; 
sprawowanie bezpo�redniego nadzoru nad realizacj� skierowanego do wykonawcy 
zamówienia lub zlecenia; dokonywanie odbioru przedmiotu zamówienia lub wskazanie 
innej osoby do tego upowa�nionej; sprawdzanie poprawno�ci merytorycznej wystawionej 
przez wykonawc� faktury, jak równie� jej opisanie przed zło�eniem do działu finansowego 
w celu dokonania zapłaty; przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych 
post�powa� przez okres min. 4 lat, licz�c od dnia skierowania do wykonawcy zamówienia 
lub zlecenia lub od dnia podpisania z nim umowy. 

2. 

1. Procedura wyboru wykonawcy polega na rozeznaniu rynku i przegl�dzie cen 
potencjalnych dostawców towarów lub usług. 

2. Rozeznanie rynku dotycz�ce przegl�du cen przeprowadza si� pisemnie, poczt�
elektroniczn�, faksem, telefonicznie lub poprzez przegl�d stron internetowych. 

3. Za ofert� najkorzystniejsz� uwa�a si� ofert� z najni�sz� cen� lub przedstawiaj�c�
najkorzystniejszy bilans ceny, funkcjonalno�ci, parametrów technicznych, kosztów 
eksploatacji, kosztów dostawy, warunków gwarancji, warunków i terminów płatno�ci itp. 
odnosz�cy si� do przedmiotu zamówienia. 

4. W razie konieczno�ci nagłego zamówienia lub istnienie tylko jednego znanego 
zamawiaj�cemu wykonawc� zamówienie mo�e by� udzielone po negocjacjach tylko z 
jednym wykonawc�.  

5. Na podstawie otrzymanych ofert kierownik jednostki dokonuje wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

6. Zamawiaj�cy mo�e uniewa�ni� prowadzone przez siebie post�powania bez podania 
przyczyny (lub z podaniem przyczyny). 
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3. 

W wyj�tkowych sytuacjach, niewynikaj�cych z przyczyn le��cych po stronie zamawiaj�cego, 
których nie mógł on przewidzie� (np. awaria, szkoda w maj�tku zamawiaj�cego 
spowodowana sił� wy�sz�), lub z innych nieprzewidzianych przyczyn przy zamówieniach 
publicznych, których warto�� szacunkowa nie przekracza 14000 euro, mo�na odst�pi� od 
stosowania niniejszej procedury udzielania zamówie�. 

………….……………………… 
                                                                                                                                          (Dyrektor placówki) 

  


