
ZARZ1\DZENIE Nr 33/2014 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zam6wien 

publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczaj~cej 30 000 euro 

Na podstawie art. 30 ust. 1, oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 

o samorzqdzie gminnym, (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarzqdzam, co nastypuje: 

§ 1. Wprowadzam regulamin w sprawie ramowych procedur udzielania zam6wien 

publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej r6wnowartosci 30 000 euro 

w brzmieniu zalqcznika do Zarzqdzenia. 

§ 2. Traci moc Zarzqdzenie Nr 1/2014 W6jta Gminy Sochocin z dnia 2 stycznia 2014 roku 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien publicznych 0 wartosci 

szacunkowej nieprzekraczajqcej 14 000 euro. 

§ 3. 1. Zobowiqzujy Kierownik6w Wydzial6w Urzydu Gminy Sochocin do zapoznania 

podleglych pracownik6w z Zarzqdzeniem. 

2. Zobowiqzujy pracownik6w zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy do 

zapoznania siy z Zarzqdzeniem. 

§ 4. Zobowiqzujy wszystkich pracownik6w do przestrzegania zasad okreslonych 

w Zarzqdzeniu. 

§ 5. Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Zastypcy W6jta Gminy Sochocin. 

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Annr~., "sko 

Edyta Fr 



'. 


Zalqcznik 

do Zarzqdzenia nr 3312014 

Wajta Gminy Sochocin 

z dnia 22 kwietnia 2014r. 

Regulamin w sprawie ramowych procedur udzielania zamowien 
publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej rownowartosci 

30000 euro. 

Rozdziall 


Zasady ogolne 


§1. 1. Regulamin okresla zasady i procedury oraz obieg dokument6w w Urzydzie 

Gminy Sochocin zwiqzanych z przeprowadzaniem postypowan 0 udzielenie zam6wien 

ze srodk6w publicznych wydatkowanych z budzetu Gminy Sochocin, kt6rych wartosc 

szacunkowa (netto) nie przekracza wyrazonej w zlotych r6wnowaznosci kwoty 30 000 euro. 

2. Regulamin obowiqzuje w zalaesie udzielania zam6wien na dostawy, wykonywanie usrug 

i rob6t budowlanych, do kt6rych nie stosuje siy ustawy Prawo zam6wien publicznych na 

podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, a zr6dlem finansowania S,!- srodki publiczne. 

3. Regulamin zostal opracowany w celu zapewnienia jawnosci, przejrzystosci , efektywnosci, 

oszczydnosci i terminowosci w wydatkowaniu srodk6w publicznych zgodnie z art. 44 ust 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 

z p6in. zm.). 

4. Sredni kurs zlotego w stosunku do euro stanowi,!-cy podstawy przeliczania wartosci 

zam6wien publicznych okreSla rozporz'!-dzenie Prezesa Rady Ministr6w. 

s. Pracownicy Urzydu Gminy Sochocin z tyturu powierzonych im obowiqzk6w s,!- obowiqzani 

zapozna6 siy z tresci,!- regulaminu i powinni przestrzega6 zawarte w nim postanowienia. Fakt 

zapoznania siy z regulaminem pracownik potwierdza wlasnorycznym podpisem. 

§ 2. Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa 0: 

1) Pzp - nalezy rozumie6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wien 

publicznych; 

2) trybie udzielania zamowien - nalezy przez to rozumie6 odpowiedni tryb udzielania 

zam6wien wymieniony w ustawie pzp; 

3) Kierowniku - nalezy przez to rozumie6 odpowiednio Kierownika Wydzialu lub 

samodzielne stanowisko w Urzydzie Gminy Sochocin; 

4) zamawiaj~cym - Gminy Sochocin reprezentowan'!- przez W6jta Gminy Sochocin; 
5) Kierowniku Zamawiaj~cego - W6jta Gminy Sochocin; 

6) Wojcie - nalezy przez to rozumie6 W6jta Gminy Sochocin; 

7) Urzcrdzie - nalezy przez to rozumie6 Urz'!-d Gminy Sochocin; 

8) Wydziale - wydziallub r6wnorzydn,!- kom6rky organizacyjn,!- wymienion,!

w Regulaminie Organizacyjnym Urzydu Gminy Sochocin; 



9) komorka wnioskuj~ca - rozumie SH( przez to kom6rky organizacyjn~ obsluguj~c~ 
zadania, z realizacj~ kt6rych zwi~ane jest zam6wienie publiczne; 

10) rejestr zamowien - oznacza to rejestr zam6wien udzielonych na podstawie niniejszego 

regulaminu prowadzony przez pracownika ds. zam6wien publicznych. 

§ 3. Regulamin stosuje siy do udzielania zam6wien publicznych, um6w zawieranych 

miydzy Zamawiaj~cym a Wykonawc~, kt6rych przedmiotem s~ dostawy, uslugi lub roboty 
budowlane 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczaj~cej 30 000 euro , gdzie: 
1) dostawy - jest to nabywanie rzeczy, praw oraz innych d6br, w szczeg6lnosci na podstawie 

umowy sprzedaz:y, dostawy, najmu, dzierzawy lub leasingu; 
2) uslugi - s~ to wszelkie swiadczenia, kt6rych przedmiotem nie s~ roboty budowlane lub 

dostawy; 
3) 	 roboty budowlane - jest to wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie rob6t 

budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a taki:e realizacja obiektu 
budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, za pomoq dowolnych srodk6w. 

§ 4. Regulamin ustala zasady realizacji zam6wien publicznych w Urzydzie, w tym: 

1) zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych zam6wien publicznych; 
2) przygotowanie postypowania; 

3) prowadzenie postypowania; 

4) umowy 0 wykonanie zam6wienia, jego realizacjy, platnosci z tytulu wykonania; 
5) realizacjy zam6wien, kt6rych wartose netto nie przekracza 30 000 euro; 

6) kontroly i nadz6r nad realizacj~ zam6wienia. 

§ 5. 1. lezeli zam6wienie obejmuje r6wnoczesnie dostawy oraz uslugi alba roboty 

budowlane oraz uslugi, do udzielenia zam6wienia stosuje siy przepisy dotyc~ce tego 
przedmiotu zam6wienia, kt6rego wartosciowy udzial w danym zam6wieniu jest najwiykszy. 

2. lezeli zam6wienie obejmuje r6wnoczesnie dostawy oraz rozmieszczanie lub instalacjy 

dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zam6wienia stosuje siy przepisy 
dotyc~ce dostaw. 

3. lezeli zam6wienie obejmuje r6wnoczesnie roboty budowlane oraz dostawy niezbydne 

do ich wykonania, do udzielenia takiego zam6wienia stosuje siy przepisy dotycz~ce rob6t 

budowlanych. 

4. lezeli zam6wienie obejmuje r6wnoczesnie uslugi oraz roboty budowlane niezbydne 

do wykonania uslug, do udzielenia takiego zam6wienia stosuje siy przepisy dotycz~ce uslug. 

§ 6. 1. Za organizacjy zam6wien publicznych w Urzydzie odpowiedzialny jest W6jt 
jako Kierownik Zamawiaj~cego. 

2. Zadanie, 0 kt6rym mowa w ust. 1 W6jt wykonuje przy pomocy Wydzialu Rozwoju 

Lokalnego oraz Kierownik6w, do kt6rych nalezy organizacja zam6wien pUblicznych 

w Urzydzie w zakresie spraw objytych wlasciwosci~ dane go Wydzialu. 



Rozdzial2 

Szacowane wartosci zamowienia 

§ 7. 1. Zamowienia, ktorych wartose szacunkowa netto nie przekracza w skali roku 
rownowartosci kwoty 30 000 euro, zgodnie z planem zamowien publicznych, mogq bye 
dokonywane na podstawie procedur okreslonych niniejszym regulaminem, z pominiyciem 
poszczegolnych try bow wymienionych w ustawie Pzp. 

2. Przy ustalaniu wartosci szacunkowej zamowierua w sposob szczegolowy nalezy 
przestrzegae przepisow Rozdzialu 2 ustawy Pzp. 

§ 8. Ramowe procedury udzielania zamowien publicznych ponizej 30 000 euro 
regulowane Sq w ukladzie: 

1) zamowierua 0 wartosci poniZej 7 000 euro netto; 
2) zamowienia 0 wartosci powyzej 7 000 euro netto . 

§ 9. W uzasadnionych przypadkach mozna zastosowac procedury udzielania 
zamowien 0 wartosci powyzej 7 000 euro netto w przypadku zamowien 0 wartosci ponizej 

7 000 euro netto. 

Rozdzial3 

Szczegolowa procedura udzielenia zamowienia publicznego 
o wartosci poniZej 7000 euro netto obejmuje: 

§ 10. Szczegolowa procedura udzielenia zamowienia publicznego ponizej 7 000 euro 

netto obejmuje: 

1) rozeznanie cenowe, ktore moze zostae przeprowadzone w dowolnej formie (sondazu 

telefonicznego, intemetowego, pisernnego lub na podstawie wszelkich mozliwych zrode! 

informacji np. aktualnych katalogow cenowych); 

2) rozeznanie musi obejmowae, co najrnniej trzech wykonawcow, ktorych profil 

prowadzonej dzialalnosci gospodarczej odpowiada przedmiotowi zamowienia; 

3) wymogu 0 ktorym mowa w punkcie 2 nie stosuje siy, w przypadku gdy zamowienie moze 

zrealizowae tylko jeden wykonawca na rynku lokalnym; 

4) 	 obowiqzkiem pracownika wnioskujqcego odpowiedzialnego za realizacjy danego 

zamowienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiqzujqcymi w tym 

zakresie przeplsaml prawa rozeznarue, zakwalifikowanie oraz przygotowanie 

i przeprowadzenie postypowania 0 udzielenie zamowierua publicznego; 

5) z rozeznania cenowego przeprowadzonego w dowolnej, wybranej przez siebie formie 

sporzqdzona zostaje notatka sluzbowa; 

6) wzor notatki stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 



7) notatk« sporzC}.dza pracownik kom6rki wnioskujC}.cej odpowiedzialny za realizacj« danego 

zam6wienia publicznego; 

8) zaakceptowanie notatki przez Kierownika zamawiajC}.cego stanowi podstaw« do udzielenia 

zam6wienia na przedmiot rozeznania. 

§ 11. W6jt moze wyrazic ustnC}. zgod« na realizacj« zam6wienia do 7 000 euro netto 

bez koniecznosci sporzC}.dzania notatki, 0 kt6rej mowa w punkcie 5. 

§ 12. W przypadku zam6wien ponizej 7000 euro netto, nie rna obowiC}.Zku 

zawierania umowy w formie pisemnej, chyba ze wystC}.pijedna z nizej wymienionych 

okolicznosci: 

1) przedmiot zam6wieniajest zlozony i/lub skomplikowany; 

2) celowe jest potwierdzenie warunk6w oraz terminulokresu wykonania zam6wienia, okresu 

i odpowiedzialnosci wykonawcy z tytulu udzielonej gwarancji lub r«kojmi, 

odpowiedzialnosci wykonawcy z tytulu niewlasciwego wykonania zam6wienia, sposobu 

i termin6w dokonywania rozliczen lub innych ustalen stron umowy; 

3) zawieranie umowy w formie pisemnej wynika z og6lnie przyj«tych zasad. 

§ 13. W przypadku, gdy nie zawiera si« umowy w formie pisemnej, potwierdzeniem 

udzieleniem zam6wienia sc}. zlecenia i faktury lub rachunki wystawione przez wykonawc6w, 

kt6rych kopi« stanowiC}. zalC}.czniki do dokumentacji post«powania. 

§ 14. Dokumentacja z post«powania 0 udzielenie zam6wienia przechowywanajest 

u pracownika kom6rki wnioskujC}.cej, kt6ry jest odpowiedzialny za jej realizacj« oraz 

archiwizacj«, z zastrzezeniem obowi¢u poinformowania 0 danym zam6wieniu pracownika 

ds. zam6wien publicznych w Wydziale Rozwoju Lokalnego w celu wprowadzenia do rejestru 

zam6wien do 30 000 euro. 

§ 15. Pracownik realizujC}.cy zarn6wienie jest zobowiC}.Zany do prowadzenia 

ewidencji wartosci wydanych kwot oraz przekazania informacji z realizacji zam6wienia do 

Wydziaru Rozwoju Lokalnego do konca bieZC}.cego roku kalendarzowego. 

Rozdzial4 


Szczegolowa procedura udzielenia zamowienia publicznego 


o wartosci powyzej 7 000 euro netto 


§ 16. 1. PodstawC}. wszcz«cia procedury 0 udzielenie zam6wieniajest sporzC}.dzenie 

wniosku 0 wszcz«cie post«powania dotyczC}.cego zam6wienia. 

http:realizujC}.cy


2. Wz6r wniosku stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3.Wniosek sporzqdza pracownik kom6rki wnioskujqcy odpowiedzialny za realizacjy danego 
zam6wienia publicznego zwany dalej Wnioskujqcym. 

§ 17. Wniosek, 0 kt6rym mowa w § 16 Regulaminu, musi zawierac: 
1) szczeg610wy opis przedmiotu zam6wienia (ilosciowo - jakosciowy); 
2) 	 kod nurneryczny Wsp6lnego Slownika Zam6wien (CPV); 
3) 	 tennin realizacji / wykonania zam6wienia wraz zjego okreSleniem; 
4) 	 aktualnq wartosc przedmiotu zam6wienia oszacowanq na podstawie cen rynkowych lub 

okreslonq w planie zam6wien publicznych; 
5) 	 przeliczenie wartosci zam6wienia ze zlot6wek na rownowartosc wyraZonq w euro; 

6) 	 wskazanie osoby, kt6ra dokonala ustalenia wartosci zamowienia wraz z datq, kiedy 
wartosc ta zostala ustalona. 

§ 18. 1. Wnioskujqcy dokonuje ustalenia wartosci szacunkowej (netto): 

1) dla robot budowlanych - kosztorys inwestorski; 
2) dla dostaw i usrug - analizy rynkOWq. 

2. Wnioskujqcy wystypuje z wnioskiem do Kierownika zamawiajqcego. 

3. Kierownik zamawiajqcego wyraZa lub nie wyraZa zgody na realizacjy danego zam6wienia. 

4. Wnioskujqcy wraz z zatwierdzonym wnioskiem przekazuje szczeg6lowy opis przedmiotu 

zamowienia, wraz z oszacowanq wartosciq przedmiotu zam6wienia oraz przygotowanym 

projektem umowy pracownikowi ds. zamowien publicznych w Wydziale Rozwoju 

Lokalnego, ktory przeprowadza postypowanie 0 udzielenie zam6wienia. 

5. Obowiqzkiem pracownika wnioskujqcego skladajqcego wniosek 0 wartosci powyzej 7 000 

euro netto, 0 ktorym mowa w ust. 1, jest dopilnowanie odpowiednio wczesniejszego tenninu 

zgloszenia zamowienia do 30 000 euro tak, aby umozliwic przeprowadzenie procedur zgodnie 

z zasadami art. 44 ustawy 0 finansach publicznych. 

6. Obowiqzkiem pracownika ds. zam6wien publicznych odpowiedzialnego za realizacjy 

danego zam6wienia jest bezstronne, obiektywne, zgodne z obowiqzujqcymi w tym zakresie 

przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie 

postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego. 

7. Przygotowana przez pracownika wnioskujqcego odpowiedzialnego za realizacjy danego 

przedmiotu zam6wienia dokumentacja stano wi podstawy do udzielenia zamowienia 

o wartosci powyzej 7 000 euro netto. 



8. Procedury udzielenia zamowienia 0 wartosci powyzej 7 000 euro netto rozpoczyna 

zaakceptowany przez Kierownika zamawiaj<lcego wniosek, wprowadzony do rejestru 

zarnowien do 30 000 euro. 

9. Dla zarnowien powyzej 7000 euro netto, a ponizej 30000 euro netto przeprowadza siy 

pisernnie rozeznanie cenowe, zapraszaj<lc telefonicznie, elektronicznie, faksern lub pisemnie 

do skladania ofert taka liczby wykonawcow swiadcZ<lcych dostawy, usrugi lub roboty 

budowlane byd<lce przedrniotern zamowienia, ktora zapewnia konkurencjy oraz wybor 

najkorzystniejszej oferty (co najrnniej 3 wykonawcow). 

10. Zamawiaj<lcy udziela zarnowienia wykonawcy, ktory zaoferowa! oferty najkorzystniejsZ<l. 

11. W przypadku, gdy pomirno skierowania zapytania ofertowego co najrnniej do 

3 potencjalnych wykonawcow swiadcz<lcych dostawy, uslugi lub roboty budowlane byd<lce 

przedrniotem zarnowienia, otrzyrnarny tylko jedn<l oferty, uznaje siy zasady konkurencyjnosci 

za spelnion<l 

§ 19. Dla zamowien powyzej 7000 euro netto a ponizej 30000 euro netto udziela siy 

zarnowienia przez umowy pisemn<l okreslaj<lq warunki realizacji zamowienia. 

§ 20. Pracownik realizuj<lcy umowy jest zobowi~y do prowadzenia ewidencji 

wartosci wydanych kwot oraz przekazania informacji z realizacji zamowienia do Wydziaru 

Rozwoju Lokalnego do konca biez<lcego roku kalendarzowego. 

§ 21. Dokumentacja z postypowania 0 udzielenie zamowienia publicznego 

przechowywana jest u pracownika ds. zamowien publicznych w Wydziale Rozwoju 

Lokalnego, ktory odpowiedzialny jest za realizacjy oraz archiwizacjy. 

Rozdzial4 


Odpowiedzialnosc za naruszenie dyscypliny finansow publicznych 


§ 22. 1. Naruszeniern dyscypliny finansow publicznych jest niewykonanie 

zobowi¥ania zarnawiaj<lcego, czego skutkiemjest zaplata odsetek, kar lub oplat. 

2. Naruszeniem dyscypliny finansow publicznych jest dopuszczenie przez Kierownika 
zamawiaj<lcego do niewykonania zobowi~ia jednostki, ktorego termin platnosci uplyn<ll, 
wskutek zaniedbania lub niewypelnienia obowi¥kow w zakresie kontroli fmansowej. 

§ 23. 1. Odpowiedzialnosc za naruszenie dyscypliny finansow publicznych ponosi 
osoba, ktora popelnila czyn naruszaj<lcy dyscypliny finansow publicznych, okreslony 

w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow 



publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 168.), w czasiejego popelnienia. 

2. Odpowiedzialnosc za naruszenie dyscypliny finansow publicznych ponosi osoba, ktorej 
mozna przypisac winy w czasie popelnienia naruszenia. 

3. Odpowiedzialnosc za naruszenie dyscypliny finansow publicznych ponosi takze osoba, 
ktora wydala polecenie wykonania czynu naruszaj~cego dyscypliny finansow publicznych. 

§ 24. Odpowiedzialnosc oraz kontrola zgodnosci zapotrzebowaiJ. z planem 
finansowo - budzetowym zamawiaj~cego spoczywa na Kierowniku zamawiaj~cego. 

§ 25. Do umow zawieranych w sprawie 0 zamowieniu do 30 000 euro stosuje siy 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 26. Kontroly i nadzor nad realizacj~ zamowien publicznych w Urzydzie Gminy 
Sochocin prowadz~: 
1) Skarbnik Gminy Sochocin w zakresie stosowania ustawy 0 finansach publicznych 

i ustawy 0 naruszeniu dyscypliny finansow publicznych oraz wywi~zywania siy 
obowi¥kow wynikaj~cych z umow 0 udzielenie zamowienia publicznego, 

2) Kierownicy wydzialow w zakresie peruego nadzoru nad realizacj~ zamowien przez 
podleglych pracownikow, 

3) Kierownik Wydzialu Rozwoju Lokalnego w zakresie stosowania ustawy Pzp. 

§ 27. Nadzor nad przestrzeganiem postanowien regulaminu powierza siy 

Kierownikowi zamawiaj~cego. 

§ 28. W sprawach nieuregulowanych regulaminem maj~ zastosowanie Kodeks 

cywilny oraz inne przepisy obowi¥uj~cego prawa. 



Zal(!cznik nr 1 do ZarZ<!dzenia nr 33/2014 
z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

WZOR 

NOTATKA SLUZBOWA Z ROZEZNANIA CENOWEGO 

w celu udzielenia zamowienia 0 wartosci poniZej 7 000 euro netto 


1. 	 Przedrniot zarnowienia: ........................................................................ . 


2. 	 W dniu ................................ przeprowadzono rozeznanie cenowe w formie:* 

a) sonda.zu telefonicznego 
b) sonda.zu intemetowego 
c) sonda.zu pisemne oferty (pisemne oferty np. w forrnie faxu lub korespondencji 

prowadzonej drogq elektronicznq) 

d) w oparciu 0 inne zrod1a, jakie........................................................ . 

*(podkreslic wybrane) 


3. 	 Kornorka organizacyjna, ktorej dotyczyc rna zakup: .................................. . 


4. 	 Zebrano informacje od nastypujqcych Wykonawcow: 

Lp Firma Adres 
Oferowana 

cena netto [z11 
Oferowana cena 

brutto [z11 
II 

Uwagi 

1. 

2. 

3. 

5. 	 Wybrano Wykonawcy: 

6. 	 Najkorzystniejszajest oferta: 

Oferowana cena: 

Wartosc zarnowienia netto: .............. zl 

Wartosc zamowienia brutto: .............. zl 

Wartosc zamowienia netto w przeliczeniu na euro wynosi: .......euro netto 

Sredni kurs zlotego do euro srut<!cy do przeliczania wartosci zam6wienia przyjyty zostal zgodnie 
z Rozporz(!dzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2013 roku (Oz. U. 
z 2013 r. poz. 1692) i wynosi 4,2249 zl. 

7. 	 Za1qczniki do notatki: 

podpis pracownika sporz1)dzaj1)cego akceptacja Kierownika zamawiaj1)cego 
notatky slui:bow1) data i podpis 

http:sonda.zu
http:sonda.zu
http:sonda.zu


Zal'!-cznik or 2 do Zarz'!-dzenia or 33/2014 
z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

WZOR 
Sochocin, dnia .. . ..... .. ... . . 

(wnioskodawca / wydzial) 

Znak sprawy ..... . ......... . ... . . 


WNIOSEK 

do Kierownika Zamawiaj~cego 

o wszcz?cie post?powania dotyczycqcego zamowienia 0 wartosci 
szacunkowej ponizej 30 000 euro netto 

1. 	 Nazwa przedmiotu zam6wienia : dostawa, usluga, robota budowlana 
(zaznaczyc wlaSciwe) 

w nastfJpujqcym zakresie : 

2. 	 Termin realizacji zam6wienia : data zakonczenia zadania .... .. .... .. ... . rok 

3. 	 Szacunkowa wartosc zam6wienia : 


wartosc zam6wienia netto : .... . ... ... zl 


wartosc zam6wienia brutto : ...... ..... zl 

4. 	 Kod numeryczny Wsp61nego Slownika Zam6wien (CPV): .. ... .......... . . 


Wartosc zamowienia netto w przeliczeniu na euro wynosi .. . ...... .. euro netto. 


Sredni kurs zlotego do euro sluz'!-cy do przeliczania wartosci zam6wienia przyjyty zostal 

zgodnie z Rozporz'!-dzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2013 roku (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1692) i wynosi 4,2249 zl. 

Ustalenia wartosci zam6wienia dokonano w dniu : ... .. ... . . . ..... .. roku 

Okreslono na podstawie : 



5. Osoby odpowiedzialne za realizacjy przedmiotu zam6wienia : 

(podpis) 

(podpis) 

Wyrazam zgod~ / nie wyrazam zgody * 

na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamowlenia publicznego na 

podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieil 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poiniejszymi zmianami) 


data i podpis Kierownika zamawiaj,!cego 

*niepotrzebne skresli6 


