
ZARZl\DZENIE Nr 8~81-NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 23 rm.o •. (Q 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamowien puhlicznych 0 wartosci szacunkowej 
nieprzekraczaj~cej wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30.000 euro wspolf"mansowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz/!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz/!dzie powiatowym (Dz. U z 2017 r. poz. 1868 i z 2018 r. 
poz. 130) w zwil!Zku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien pUblicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Wprowadzam w Urzydzie Miasta Lodzi Regulamin udzielania zam6wien publicznych 
o wartosci nieprzekraczaj/!cej wyra.zonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30.000 euro, 
wsp61finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, 
zwanego dalej Regulaminem, stanowi/!cym zal/!cznik do niniejszego zarz/!dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz/!dzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta 
Lodzi. 

§ 3. Zarz/!dzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania . 
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Za1'l-cznik 
do zarz'l-dzenia Nr8~8~NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 13 1'Ma{Q. 2018 r. 

Regulamin udzielania zam6wieii puhlicznych ° wartosci szacunkowej nieprzekraczaj~cej 
wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30.000 euro, wsp6lfinansowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 

Rozdziall 
Postanowienia og61ne 

§ 1. Niniejszy Regulamin okresla warunki, spos6b przygotowania i przeprowadzenia postypowania 
o udzielenie zam6wienia publicznego oraz zasady zawierania um6w 0 zam6wienia publiczne dla 
projekt6w dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 
2014-2020, 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczaj'l-cej wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 
30.000 euro. 

§ 2. Ilekroc w niniejszym Regulaminie jest mowa 0: 
1) beneficjencie - nalezy przez to rozumiec Miasto L6di - Urz'l-d Miasta Lodzi; 
2) dofinansowaniu - nalezy przez to rozumiec wsp61finansowanie UE lub wsp61finansowanie krajowe 

z budzetu panstwa; 
3) dostawach - nalezy przez to rozumiec dostawy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy Pzp.; 
4) kierowniku kom6rki organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec dyrektora wydzialu lub r6wnorzydnej 

kom6rki organizacyjnej 0 innej nazwie lub kierownika samodzielnej kom6rki organizacyjnej Urzydu 
Miasta Lodzi lub inn'l- wyznaczon'l- osoby; 

5) kierowniku zamawiaj'l-cego - nale2':y przez to rozumiec Prezydenta Miasta Lodzi; 
6) kom6rce merytorycznej - nale2':y przez to rozumiec wydzial, r6wnorzydn'l- kom6rky organizacyjn'l

o innej nazwie lub samodzieln'l- kom6rky organizacyjn'l- Urzydu Miasta Lodzi odpowiedzialn'l
za przygotowanie i/lub udzielnie zam6wienia; 

7) IP - nale2':y przez to rozumiec Instytucjy Posrednicz'l-c'l-; 
8) IW- nalezy przez to rozumiec Instytucjy Wdra:zaj'l-c'l-; 
9) IZ - nalezy przez to rozumiec Instytucjy Zarz'l-dzaj'l-c'l-; 
10) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumiec oferty, kt6ra przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny lub kosztu i innych kryteri6w odnosz'l-cych siy do przedmiotu zam6wienia, alba 
z najnizsz'l- cen'l- lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt; 

11) ustawie Pzp - nale2':y przez to rozumiec ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien 
Publicznych; 

12) Regulaminie - nalezy przez to rozumiec Regulamin udzielania zam6wien publicznych 0 wartosci 
szacunkowej nieprzekraczaj'l-cej wyra:zonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30.000 euro, w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020; 

13) Regulaminie udzielania zam6wien pUblicznych - nale2':y przez to rozumiec Regulamin udzielania 
zam6wien publicznych, kt6rych wartosc szacunkowa nie przekracza wyra:zonej w zlotych 
r6wnowartosci kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zam6wien publicznych, do 
kt6rych ustawy Prawo zam6wien publicznych nie stosuje siy, stanowi'l-cy za1'l-cznik do zarz'l-dzenia 
Nr 4679NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziemika 2016 r., zmienionego zarz'l-dzeniem 
Nr 7085NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 16 paidziemika 2017 r.; 

14) Wydziale - nalezy przez to rozumiec Wydzial Zam6wien Publicznych w Departamencie Obslugi 
i Administracji Urzydu Miasta Lodzi; 



15) Wytycznych - nalezy przez to rozumiec "Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatk6w 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnosci na lata 2014-2020" opublikowane na stronie 
intemetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.mr.gov.pl oraz na 
portalu: http://www.funduszeeropejskie.gov.pl; 

16) Wykonawcy - naleZy przez to rozumiec osobt( fizyczn'!, osobt( prawn,! albo jednostkt( organizacyjn,! 
nieposiadaj,!C£l osobowosci prawnej, kt6ra ubiega sit( 0 udzie1enie zam6wienia publicznego, zloZyla 
ofertt( lub zawada umowt( w sprawie zam6wienia publicznego; 

17) zamawiaj,!cym - nalezy przez to rozumiec Miasto L6dz - Urz'!d Miasta Lodzi; 
18) zam6wieniu publicznym - nalezy przez to rozumiec umowt( odplatn,!, zawart'! pomit(dzy 

zamawiaj,!cym a WykonawC£l, kt6rej przedmiotem S,! uslugi, dostawy lub roboty budowlane 
przewidziane w projekcie realizowanym w ramach POliS; 

19) zasadzie konkurencyjnosci - nalezy przez to rozumiec zasady w rozumieniu Komunikatu 
WYJasmaJ,!cego Komisji Europejskiej dotycz'!cego prawa wsp6lnotowego obowi(}.Zuj,!cego 
w dziedzinie udzielania zam6wien,. kt6re nie s,! lub s,! jedynie czt(sciowo objt(te dyrektywami 
w sprawie zam6wien publicznych (Dz. Urz. UE C 179 z 1 sierpnia 2006 r., str. 2); 

20) robotach budowlanych - naleZy przez to rozumiec roboty budowlane w rozumlemu 
art. 2 pkt 8 ustawy Pzp; 

21) POliS - nalezy przez to rozumiec Program Operacyjny lnfrastruktura 1 Srodowisko na 
lata 2014-2020. 

§ 3. 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postt(powania 0 udzielenie zam6wien pUblicznych, 
przewidzianych w projekcie realizowanym w ramach POliS, nastt(puje w spos6b zapewniaj,!cy 
w szczeg6lnosci: 
1) zachowanie uczciwej konkurencji, r6wnego traktowania wykonawc6w i zasad,! proporcjonalnosci 

i przejrzystosci; 
2) racjonalne gospodarowanie srodkami publicznymi, w tym wydatkowanie srodk6w publicznych, 

w spos6b ce10wy i oszczt(dny oraz umozliwiaj,!cy terminow,! realizacjt( zadan, a takZe przy 
zastosowaniu zasady optymalnego doboru metod i srodk6w w celu uzyskania najlepszych efekt6w 
z danych naklad6w. 

2. Zawieranie um6w dla zadan objt(tych projektem realizowanym w ramach POliS odbywa sit( 
po zastosowaniu nastt(puj,!cych procedur: 
1) kaZde zam6wienie 0 wartosci szacunkowej przekraczaj'!cej 20 000 zl netto i nie przekraczaj'!cej 

50000 zl netto, tj. bez podatku od towar6w i uslug 01 AT), nastt(puje wyl,!cznie w drodze 
przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku; 

2) kaZde zam6wienie 0 wartosci powyzej 50 000 zl netto do wyraZonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 
30.000 euro - nastt(puje na zasadach konkurencyjnosci. 

3. Czynnosci zwi(}.Zane z przygotowaniem i udzieleniem zam6wienia wykonuje pracownik kom6rki 
merytorycznej wyznaczony przez kierownika kom6rki organizacyjnej, zapewniaj,!cy bezstronnosc 
i obiektywizm. 

4. Za przestrzeganie przepis6w Regulaminu odpowiedzialni s'!: 
1) kierownicy kom6rek organizacyjnych; 
2) pracownicy kom6rki merytorycznej w zakresie, w jakim powierzono im czynnosci przy udzielaniu 

zam6wienia. 



Rozdzial2 
Przygotowanie i przeprowadzenie post~powan 

§ 4. 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu maj,! zastosowanie do udzielania zamOWlen 
publicznych na dostawy, uslugi i roboty budowlane, przy udzielaniu kt6rych zamawiaj,!cy nie jest 
zobowiC!Zany do stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 

2. Do przygotowania postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego w spos6b okreslony 
niniejszym Regulaminem zobowiC!Zani s,! pracownicy kom6rek merytorycznych, kt6rzy zgodnie z opisem 
stanowiska pracy, realizuj,! zadania zwiC!Zane z udzieleniem zam6wienia publicznego objytego projektem 
realizowanym w ramach POliS. 

3. Zgodnie z niniejszym Regulaminem, udzielanie zam6wien nieobjytych ustaw'! Pzp i zawieranie 
um6w dla zadan objytych projektem realizowanym w ramach POliS, w zale.znosci od wartosci 
zam6wienia nastypuje: 
1) dla zam6wien 0 wartosci od 20 000 zl netto do 50 000 zl netto - po przeprowadzeniu procedury 

rozeznania rynku, opisanej w § 5 Regulaminu; 
2) dla zam6wien 0 wartosci powyzej 50.000 zl netto do wyraZonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 

30 000 euro - zgodnie z zasad,! konkurencyjnosci, opisan,! w § 6 Regulaminu. 
4. Do czynnosci nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj,! zastosowanie Wytyczne oraz 

Regulamin udzielania zam6wien publicznych. 
5. W przypadku rozbieznosci pomiydzy postanowieniami mmeJszego Regulaminu 

a postanowieniami Wytycznych zastosowanie maj,! postanowienia Wytycznych. 
6. W przypadku rozbieznosci pomiydzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a umowy 

o dofinansowanie projektu zastosowanie maj,! postanowienia umowy. 
7. W przypadku rozbieznosci pomiydzy Regulaminem udzielania zam6wien publicznych 

a Wytycznymi stosuje siy postanowienia Regulaminu z zachowaniem Wytycznych. 

Rozdzial3 
Zasady zawierania umow w trybie rozeznania rynku 

(udzielanie zamowien publicznych 0 wartosci od 20.000 zl netto do 50.000 zl netto) 

§ 5. 1. Rozeznanie rynku rna na celu potwierdzenie, ze dana usluga, dostawa lub robota budowlana 
zostanie wykonana po cenie nie wyzszej niz cena rynkowa. 

2. Kom6rk,! wlasciw,! do przeprowadzenia rozeznania rynku, 0 kt6rym mowa w ust. 1 jest kom6rka 
merytoryczna. 

3. Do udokumentowania, ze zam6wienie zostalo wykonane po cenie nie wyzszej niz cena rynkowa, 
nalezy przedstawie co najrnniej wydruk zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie intemetowej 
beneficjenta lub innej stronie intemetowej wskazanej przez dofinansowuj,!cego lub w regulaminie 
konkursu przeznaczonej do umieszczania zapytafi ofertowych, wraz ze wszystkimi otrzymanymi ofertami 
lub potwierdzenie wyslania zapytania ofertowego do co najrnniej trzech potencjalnych wykonawc6w, 
o ile na rynku istnieje co najrnniej trzech potencjalnych wykonawc6w dane go zam6wienia, wraz 
z otrzymanymi ofertami. Wym6g bydzie spelniony, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostan,! 
zlozone co najrnniej dwie waZne oferty, przy czym oferta zlozona niezgodnie z zapytaniem ofertowym 
nie stanowi oferty wamej. Jezeli w odpowiedzi na zamieszczone na og6lnodostypnej stronie intemetowej 
ogloszenie 0 zam6wieniu zlozona zostanie tylko jedna waZna oferta, w6wczas nalezy uzupelnie 
udokumentowanie 0 oferty pochodz,!ca z innego zr6dla (np. jednej z pozostalych mozliwosci wskazanych 
w ust. 4). 

4. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do 
potencjalnych wykonawc6w nie otrzymano ofert, niezbydne jest przedstawienie np. wydruk6w stron 
intemetowych (co najrnniej dw6ch) z opisem towaruluslugi i cen,! lub wydruk6w maili z informacj,! na 
temat ceny za okreslony towar/uslugy, alba innego dokumentu dane go zam6wienia, wraz otrzymanymi 
ofertami. 

5. Notatka potwierdzaj,!ca przeprowadzenie rozm6w telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami 
nie moze bye uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku. 



6. W przypadku zam6wien 0 wartosci od 20.000 zl netio do 50.000 zl netio zawarcie pisernnej 
umowy z wykonawc<} jest wymagane dla cel6w dowodowych. 

7. W postypowaniu naleZy przygotowae zapytanie ofertowe zawieraj<}ce co najrnniej: 
1) opis przedmiotu zam6wienia; 
2) termin realizacji zam6wienia; 
3) termin i miejsce zlozenia oferty; 
4) opis kryteri6w wyboru wykonawcy; 
5) termin zwi<}Zania ofert<}; 
6) informacje 0 zasadach prowadzenia postypowania, w tym zasadach: powiadomienia wykonawc6w 

o wyniku prowadzonego postypowania, zasadach zawarcia umowy lub uniewamienia postypowania; 
7) istotne postanowienia umowy lub projekt umowy; 
8) inne wymagania ze wzglydu na przedmiot zam6wienia. 

8. Kryteriami wyboru wykonawcy s<} cena alba cena 1 Inne kryteria, gwarantuj<}ce uzyskanie 
najkorzystniejszej ekonomicznie i jakosciowo oferty, w szczeg6lnosci: 
1) jakose; 
2) funkcjonalnose; 
3) parametry techniczne; 
4) aspekty srodowiskowe; 
5) aspekty spoleczne; 
6) aspektY innowacyjne; 
7) koszty eksploatacji; 
8) serwis; 
9) termin wykonania zam6wienia; 
10) okres gwarancji. 

9. Kryteria oceny ofert oraz znaczenie powinny bye sprecyzowane i dokladnie opisane. 
10.0pis kryterium powinien okreslae co bydzie oceniane i na co bydzie zwracana uwaga przy 

dokonywaniu oceny w ramach takiego kryterium. 
11. Wyb6r oferty najkorzystniejszej naleZy udokumentowae protokolem stanowi<}cym zal<}cznik 

nr 1 do Regulaminu, zawieraj<}cym co najrnniej: 
1) opis przedmiotu zam6wienia; 
2) informacjy 0 wykonawcach, kt6rzy zlozyli oferty; 
3) wskazanie cen i innych istotnych element6w ofert; 
4) wskazanie wybranej oferty. 

12. Protok61 z przeprowadzonej czynnosci wyboru wykonawcy zatwierdza kierownik kom6rki 
organizacyjnej lub upowamiona przez niego osoba. 

Rozdzial4 

Zasady zawierania umow zgodnie z zasad~ konkurencyjnosci (udzielanie zamowien puhlicznych 
o wartosci szacunkowej powyzej 50.000 zl netto do wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 

30.000 euro) 

§ 6. 1 Tryb udzielenia zamowlenia publicznego zgodnie z zasad<} konkurencyjnosci ma 
zastosowanie do zam6wien 0 wartosci przekraczaj<}cej 50.000 zl netio tj. do r6wnowartosci kwoty 
30.000 euro. 

2. Kom6rk<} wlasciw<} do przeprowadzenia postepowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego, 
zgodnie z zasad<} konkurencyjnosci, 0 kt6rym mowa w ust. 1 jest Wydzial. 

3. Kierownik kom6rki organizacyjnej sklada do Wydzialu wniosek wg wzoru okreslonego 
w zal<}czniku Nr 2 do Regulaminu, w celu przygotowania i przeprowadzenia postypowania. 

4. W przypadku beneficjenta, kt6ry jest zamawiaj<}cym w rozumieniu ustawy Pzp, zasady 
konkurencyjnosci uznaje siy za spelnion<}, jezeli postypowanie 0 udzielenie zam6wienia przeprowadzone 
jest na zasadach i w trybach okreslonych w ustawie Pzp. 



5. Przedmiot zamowlenia oplsuJe siy w spos6b jednoznaczny i wyczerpujf!cy, za pomocf! 
dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen, uwzglydniajf!c wszystkie wymagania i okolicznosci 
mogf!ce miee wpIyw na sporzf!dzenie oferty. 

6. Do opisu przedmiotu zam6wienia publicznego stosuje siy nazwy i kody okreslone we Wsp6lnym 
Slowniku Zam6wien, 0 kt6rym mowa w rozporzf!dzeniu (WE) nr 219512002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wsp6lnego slownika zam6wien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 
z dnia 16 grudnia 2002 r., str. 1, z p6in. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str.3 ). 

7. Warunki udzialu w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego oraz opis sposobu 
dokonywania oceny ich spelniania, 0 ile zostanf! zawarte w zapytaniu ofertowym, 0 kt6rym mowa 
w ust. 9 pkt 1 lit. a, okreslane Sf! w spos6b proporcjonalny do przedmiotu zam6wienia, zapewniajf!cy 
zachowanie uczciwej, konkurencji i r6wnego traktowania wykonawc6w. Nie moma formulowae 
warunk6w przewyzszajf!cych wymagania wystarczajf!ce do nalezytego wykonania zam6wienia. 

8. Kryteria oceny ofert skladanych w ramach postypowania 0 udzielenie zam6wienia Sf! 
formulowane w spos6b zapewniajf!cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz r6wnego traktowania 
wykonawc6w, przy czym: 
1) kai:de kryterium oceny ofert musi odnosie siy do danego przedmiotu zam6wienia; 
2) kai:de kryterium (i opis jego stosowania) musi bye sformulowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak zeby 

kai:dy poprawnie poinformowany Wykonawca, kt6ry dolozy nalezytej starannosci, m6gI interpretowae 
je w jednakowy spos6b; 

3) wagi (znaczenie) poszczeg6lnych kryteri6w powinny bye okreslone w spos6b umozliwiajf!cy wyb6r 
najkorzystniej szej oferty; 

4) kryteria oceny ofert nie mogf! dotyczye wlasciwosci wykonawcy, a w szczeg6lnosci jego 
wiarygodnosci ekonomicznej, technicznej lub finansowej, przy czym zakaz ten nie dotyczy zam6wien 
na uslugi spoleczne i innych szczeg6lnych uslug (Wykaz uslug spolecznych i innych szczeg6lnych 
uslug stanowi zaIf!cznik XIV do Dyrektywy 20141241UE z dnia 26lutego 2014 r. w sprawie zam6wien 
publicznych, uchylajf!cej dyrektywy 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 65), 
a w uzasadnionych przypadkach IZ, w wytycznych programowych, moze okreslie inne rodzaje 
zam6wien, w odniesieniu do kt6rych mozliwe jest stosowanie kryteri6w odnoszf!cych siy do 
wlasciwosci wykonawcy; 

5) kryteria te po winny, co do zasady, okreslae poza wymaganiami dotyczf!cymi ceny r6wniez inne 
wymagania odnoszf!ce siy do przedmiotu zam6wienia, takie jak np. jakose, funkcjonalnose, parametry 
techniczne, aspekty srodowiskowe, spoleczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zam6wienia, 
okres gwarancji oraz koszty eksploatacji. 

9. W celu spelnienia zasady konkurencyjnosci nalezy: 
1) upublicznie zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, 0 kt6rych mowa w ust. 10, 11 lub 13, kt6re, 

zawiera co najrnniej: 
a) opis przedmiotu zam6wienia publicznego, kt6ry nie powinien odnosie siy do okreslonego wyrobu 

lub ir6dIa lub znak6w towarowych, patent6w, rodzaj6w lub specyficznego pochodzenia, chyba ze 
takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zam6wienia publicznego i zostal okreslony zakres 
r6wnowai:nosci (z uwagi na koniecznose ochrony tajemnicy przedsiybiorstwa dopuszcza siy 
mozliwose ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zam6wienia publicznego, przy czym wymagane 
jest przeslanie uzupelnienia wyIf!czonego opisu przedmiotu zamowlenia publicznego 
do potencjalnego wykonawcy, kt6ry zobowif!zal siy do zachowania poufnosci w odniesieniu 
do przedstawionych informacji, w terminie umozliwiajf!cym przygotowanie i zlozenie oferty); 
w przypadku dopuszczenia rozwif!Zall r6wnowaZnych, w celu spelnienia wymogu opisania 
przedmiotu zam6wienia publicznego w spos6b jednoznaczny i wyczerpujf!cy, powinien zostae 
okreslony zakres r6wnowaZnosci; Wykonawca, kt6ry powoluje siy na rozwif!Zania r6wnowai:ne 
opisywane przez zamawiajf!cego, jest obowif!Zany wykazae, ze oferowane przez niego dostawy, 
uslugi lub roboty budowlane speIniajf! wymagania okreslone przez zamawiajf!cego, 

b) warunki udzialu w postypowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spelniania, przy czym 
stawianie warunk6w udzialu nie jest obowi¢owe, 

c) informacjy 0 wymaganych dokumentach, 
d) kryteria oceny oferty, 



e) informacj~ 0 wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczeg6lnych kryteri6w 
oceny oferty, 

f) opis sposobu przyznawania punktacji za spelnienie danego kryterium oceny oferty, 
g) termin skladania ofert, przy czym termin na zlozenie oferty wynosi w przypadku dostaw 

i uslug nie mniej niz 7 dni, a w przypadku rob6t budowlanych nie mniej niz 14 dni od daty 
upublicznienia zapytania ofertowego; termin 7 lub 14 dni biegnie od dnia nast~pnego po dniu 
upublicznienia zapytania ofertowego, a konczy si~ z uplywem ostatniego dnia; jezeli koniec 
terminu przypada na sobot~ lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast~pnego po 
dniu lub dniach wolnych od pracy, 

h) termin zwi~ania ofert'!, 
i) termin realizacji umowy, 
j) okreslenie warunk6w istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego post~powania 

o udzielenie zam6wienia publicznego, 0 ile przewiduje si~ mozliwosc zmiany takiej umowy, 
k) informacj~ 0 mozliwosci skladania ofert cz~sciowych, 0 ile zamawiaj,!cy tak'! mozliwosc 

przewiduje, 
1) informacj~ 0 planowanych zam6wieniach publicznych, ich zakres oraz warunki, na jakich zostan,! 

udzielone, 0 ile zamawiaj,!cy przewiduje udzielenie tego typu zam6wien. 
m) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz'! 

odpowiadac oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli zamawiaj,!cy wymaga 
lub dopuszcza ich skladanie, 

n) istotne postanowienia umowy lub projekt umowy; 
2) wybrac najkorzystniejsz,! sposr6d ofert zlozonych przez Wykonawc6w spelniaj,!cych warunki udzialu 

w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego (w przypadku, gdy zamawiaj,!cy dopuszcza 
skladanie ofert cz~sciowych, post~powanie moze zakonczyc si~ wyborem kilku wykonawc6w) 
w oparciu 0 ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wyb6r oferty oraz zawarcie umowy 
z Wykonawc'! nalezy udokumentowac protokolem post~powania 0 udzielenie zam6wienia 
publicznego wg wzoru stanowi,!cego zal'!cznik Nr 1 do Regulaminu. 

10. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszcz~cie post~powania 0 udzielenie 
zam6wienia publicznego w ramach projektu. 

11. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjnosci 
(strona intemetowa wskazana w komunikacie ministra wlasciwego do spraw rozwoju, przeznaczona 
do umieszczenia zapytan ofertowych htlps:/lbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pll), 
a w przypadku zawieszenia dzialalnosci bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra 
wlasciwego do spraw rozwoju regionalnego - wyslaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech 
potencjalnych wykonawc6w, 0 ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawc6w danego 
zam6wienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie intemetowej beneficjenta, 0 ile 
posiada tak'! stron~, lub stronie intemetowej wskazanej przez wlasciw,! instytucj~ b~d,!c,! stron,! umowy 
o dofinansowanie. 

12. W przypadku gdy pomimo wlasciwego upublicznienia zapytania ofertowego wplynie tylko 
jedna niepodlegaj,!ca odrzuceniu oferta - uznaje si~ zasad~ konkurencyjnosci za spelnion,!. 

13. W przypadku gdy ze wzgl~du na specyfik~ projektu podmiot rozpoczyna realizacj~ projektu na 
wlasne ryzyko przed podpisaniem umowy 0 dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego 
powinien wyslac zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawc6w, 0 ile na rynku 
istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawc6w dane go zam6wienia oraz upublicznic to zapytanie 
co najmniej na swojej stronie intemetowej, 0 ile posiada tak'! stron~ lub innej stronie intemetowej 
wskazanej przez wlasciw,! instytucje IP lub IW. 

14. Umow~ z Wykonawc'! i protok61 post<tpowania 0 udzielenie zam6wienia naleZy sporz,!dzic 
w formie pisemnej. 

15. Protok61 post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego zawiera co najmniej: 
1) informacj~ 0 sposobie upublicznienia zapytania ofertowego; 
2) wykaz ofert, kt6re wplyn~ly w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty 

wplyni~cia oferty do zamawiaj,!cego; 
3) informacj~ 0 spelnieniu warunk6w udzialu w post~powaniu przez Wykonawc6w, 0 ile takie warunki 

byly stawiane; 



4) infonnacjt( 0 wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczegolnych kryteriow oceny 
i sposobie przyznawania punktacji poszczegolnym wykonawcom za spelnienie dane go kryterium; 

5) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru; 
6) datt( sporz~dzenia protokolu i podpis zamawiaj~cego; 
7) nastt(puj~ce zal~czniki: 

a) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w sposob wskazany w ust. 10, 11lub 13, 
b) zlozone oferty, 
c) oswiadczenie/oswiadczenia 0 braku powi~an z Wykonawcami, ktorzy zlo:zyli oferty, podpisane 

przez osoby wykonuj~ce w imieniu zamawiaj~cego czynnosci zwi~ane z procedur~ wyboru 
Wykonawcy, w tym bior~ce udzial w procesie oceny ofert; niezlozenie takiego oswiadczenia lub 
zlozenie oswiadczenia wskazuj~cego na wyst~pienie powi~an powinno skutkowac wyl~czeniem 
takiej osoby z wykonywania czynnosci, a czynnosci wykonane z jej udzialem powinny zostac 
powtorzone. 
16. Infonnacjt( 0 wyniku postt(powania upublicznia sit( w taki sposob, w jaki zostalo upublicznione 

zapytanie ofertowe. W przypadku upublicznienia zapytania ofertowego polegaj~cego na wyslaniu 
zapytania ofertowego do co najrnniej trzech potencjalnych Wykonawcow, infonnacjt( 0 wyniku 
postt(powania przesyla sit( do Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty. Infonnacja 0 wyniku postt(powania 
powinna zawierac co najrnniej nazwt( wybranego Wykonawcy. Na wniosek Wykonawcy, ktory zlozyl 
ofertt(, istnieje obowi~ek udostt(pnienia wnioskodawcy protokolu postt(powania 0 udzielenie zamowienia 
publicznego, z wyl~czeniem cZt(sci ofert stanowi~cych tajernnict( przedsit(biorstwa, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419). 

17. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszym rozdziale nastt(puje podpisanie 
umowy z Wykonawc~. Umowt( zawiera sit( w fonnie pisernnej. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca 
odst~pi od podpisania umowy z zamawiaj~cym, mozliwe jest podpisanie umowy z kolejnym 
Wykonawc~, ktory w postt(powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego uzyskal kolejn~ najwyzsz~ 
liczbt( punktow. W przypadku, gdy zamawiaj~cy dopuszcza skladanie ofert cZt(sciowych, postt(powanie 
moze zakonczyc sit( podpisaniem kilku umow z Wykonawcami. 

18. Nie jest mozliwe dokonywanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy, w stosunku do 
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze: 
1) zamawiaj~cy przewidzial mozliwosc dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub 

dokumentach zamowienia publicznego oraz okreslil warunki takiej zmiany, 0 ile nie prowadz~ one do 
zmiany charakteru umowy; 

2) zmiany dotycz~ realizacji dodatkowych dostaw, uslug lub robot budowlanych od dotychczasowego 
Wykonawcy, nieobjt(tych zamowieniem podstawowym, 0 ile staly sit( niezbt(dne i zostaly spelnione 
l~cznie nastt(puj~ce warunki: 
a) zmiana Wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, 

w szczegolnosci dotycz~cych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzt(tu, uslug lub instalacji, 
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotn~ niedogodnosc lub znaczne zwit(kszenie kosztow dla 
zamaWIaJ~cego, 

c) wartosc kai:dej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia publicznego okreslonej 
pierwotnie w umowie; 

3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaly spelnione l~cznie nastt(puj~ce warunki: 
a) koniecznosc zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiaj~cy, dzialaj~c 

z naleZyt~ starannosci~, nie mogl przewidziec, 
b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia publicznego okreslonej pierwotnie 

wumowie; 
4) wykonawct(, ktoremu zamawiaj~cy udzielil zamowienia publicznego, rna zast~pic nowy Wykonawca: 

a) na podstawie postanowien umownych, 0 ktorych mowa w pkt 17, 
b) w wyniku pol~czenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsit(biorstwa, 0 ile nowy Wykonawca spelnia warunki 
udzialu w postt(powaniu, nie zachodz~ wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci~ga to za 
sob~ innych istotnych zmian umowy, 



c) w wyniku prZeJyCla przez zamawiaj,!cego zobowi,!zaiJ. Wykonawcy wzg1ydem Jego 
podwykonawcow, 
19. Zapytanie ofertowe moze zostac zmienione przed uplywem terminu skladania ofert 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku na1ezy w opub1ikowanym zgodnie z ust. 10, 
11 1ub 13 zapytaniu ofertowym uwzg1ydnic informacjy 0 zmianie. Informacja ta powinna zawierac co 
najmniej: daty upub1icznienia zmienianego zapytania ofertowego a takZe opis dokonanych zmian. 
Beneficjent przedluza termin skladania ofert 0 czas niezbydny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli 
jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

Rozdzial5 
Postanowienia koncowe 

§ 7. 1. Dopuszcza siy zmiany wzoru protokolu oraz wniosku, stanowi,!cych zal'!cznik Nr 1 i 2 
do Regu1aminu, poprzez wprowadzenie dodatkowych informacji. 

§ 8. 1. Na1ezy zapewnic prawidlowe warunki przechowywania ofert i dokumentacji w trakcie 
trwania projektu. 

2. Dokumenty S,! przechowywane przez okres wskazany w umowie 0 dofinansowanie. 
3. Pod1egaj,!ca archiwizacji dokumentacja powinna zawierac w szczego1nosci: 

1) zapytanie ofertowe; 
2) potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego potencja1nym wykonawcom; 
3) potwierdzenie opublikowania zapytania ofertowego na stronie intemetowej beneficjenta, 

bazakonkurencyinosci.funduszeeuropejskie.gov.p1, tj. wydruk strony/stron intemetowejlintemetowych, 
na ktorej/ktorych zamieszczono zapytanie ofertowe 1ub ogloszenie 0 zamowieniu; 

4) ogloszenie 0 zamowieniu; 
5) otrzymane oferty 1ub wydruki ze stron intemetowych przedstawiaj,!ce oferty potencja1nych 

wykonawcow; 
6) informacje 0 wyborze najkorzystniejszej oferty 1ub 0 uniewaZnieniu procedury; 
7) protokol wraz z zal,!cznikami; 
8) projekty umow i projekty aneksow do umow z wykonawc'!; 
9) oryginaly umow i aneksow do umow podpisanych z wykonawc'!. 

4. Wszystkie dokumenty dotycz'!ce projektow na1ezy oznaczac w sposob wskazuj,!cy na 
wspolfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, 
zgodnie z zal,!cznikiem do umowy 0 dofinansowanie - "Obowi¢i informacyjne Beneficjenta". 

5. Na1ezy nadzorowac sposob rea1izacji zamowienia publicznego i dokumentowac jego wykonanie, 
w szczego1nosci sporz,!dzaj,!c protokol odbioru przedmiotu umowy. 



(piecz'ltka kom6rki organizacyjnej) 

Znak sprawy: ................................... . 

Protok61 
1. Opis przedmiotu zam6wienia: 

Zal(}.cznik Nr 1 
do Regulaminu 

2. Zam6wienie ujyte w Planie, pod pozycj(}. planu kom6rki organizacyjnej numer: ......... ........ .1 

kwota ......... ./grupa rodzajowa ................................. ./wartosc grupy rodzajowej .................. . 

Zam6wienie nieujyte w Planie (nalezy zastosowac procedury zgodn(}. z § 7 ust. 3 Regulaminu 

udzielania zam6wien publicznych)* - uzasadnienie braku zgloszenia do Planu stanowi zal(}.cznik do 

protokolu. 

2a. Zam6wienie dotyczy realizacji Projektu ....................................................................... . 

* nalety podae nazw~ projektu 

3. Wartosc szacunkowa (netto): ................. PLN, co stanowi .............. euro 

Ustalenia wartosci szacunkowej dokonano zgodnie z przepisami art .................................. na 

podstawie ............................................................................................................. . 

(data ustalenia szacunkowej wartosci zamowienia i podpis osoby dokonuj~cej ustalenia wartosci szacunkowej 

zamowienia) 

4. Wszczycie postypowania ** ........................................................................................ . 

5. Na podstawie § ............ Regulaminu skierowano zapytanie ofertowe w formie: 

1) pismem, znak: ............................................. z dn ............................................... . 

2) poczt(}. elektroniczn(}., w dniu ................................................................................ . 

3) faksem, znak sprawy: .................... z dn ................................................................ . 



4) elektronicznie przez zamieszczenie tresci ogloszenia na stronie intemetowej 

6. Zapytanie przeslano do nastypuj~cych wykonawcow: 

1) ........................................................................................................ . 

2) ........................................................................................................ . 

3) ........................................................................................................ . 

7. Odpowiedz otrzymano od nastypuj~cych wykonawcow: 

1) ........................................................................................................ . 

cena oferty brutto: .......................................... PLN. 

czas realizacji: od dnia ........... do dnia .. ........... .1 ...... dni roboczychlkalendarzowych* 

Inne ...................................................................................................... . 

2) ......................................................................................................... . 

cena oferty brutto: ...................................... PLN. 

czas realizacji: od dnia ........... do dnia ............. .I ... ... dni roboczychlkalendarzowych* 

inne ...................................................................................................... . 

3) ........................................................................................................ . 

cena oferty brutto: .......................................... PLN. 

czas realizacji: od dnia ........... do dnia .. ........... .1 ...... dni roboczychlkalendarzowych* 

inne .................................................................................................. . 

8.Szczegolowe uzasadnienie odst~pienia od zapytania ofertowego z przyczyn wskazanych w § 21 ust. 2 

Regulaminu udzielania zamowien publicznych, jak rowniez przebieg prowadzonych negocjacji, 

okreslonych § 22 ust. 4 Regulaminu udzielania zamowien publicznych stanowi~ zahlczniki do 

Protokolu. 

9. Proponowany wykonawca: 

z siedzib~ w: ................................................................................................. . 

U zasadnienie wyboru: 

planowany terrnin wykonania uslug, dostawl robot budowlanych* : 

cena oferty brutto: .......................................... PLN. 

(data i podpis pracownika merytorycznego sporz~dzaj~cego protokol) 



Opiniujy Protok61*** 

o Pozytywnie 
o Negatywnie 

Uzasadnienie: 

.... -.... -......... roku 

(podpis z piecz'ltk'l imienn'l kierownika projektu) 

Wyrazam zgodcr / odmawiam wyrazenia zgody* na udzielenie zamowienia. 

(data i podpis kierownika kom6rki organizacyjnej) 

Za1'lczniki: 

- dokumenty zwi'lZane z przeprowadzon'l procedur'l (naleZy wskaza6 wlaSciwe za1'lczniki) 

* niepotrzebne skresli6 
** wszczyciem postypowania w trybie zapytania ofertowego jest skierowanie zaproszenia do 
wykonawc6w lub zamieszczenie na stronie intemetowej, natomiast w trybie negocjacji z jednym 
wykonawc'ljest przeslanie zaproszenia do negocjacji. 
*** protok61 opiniuje kierownik projektu Gezeli dotyczy) 



znak sprawy 
(nadany przez Wydzial Zam6wien Publicznych po zlozeniu wniosku) 

(oieczatka kom6rki organizacvinei) 

Zal(!cznik Nr 2 
do Regulaminu 

WNIOSEK 0 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 
POST~POWANIA 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, KTOREGO WARTOSC SZACUNKOWA 
PRZEKRACZA KWOT~ 50000 PLN, A NIE PRZEKRACZA WYRAZONEJ W ZLOTYCH ROWNOWARTOSCI 
KWOTY 30 000 EURO 
Karta obiegu wniosku (prezentaty kom6rek organizacyjnych rejestruj~cych wniosek): 

1. 1. Przedmiot zam6wienia: 
D Dostawy 1) 

D Uslugi 1) 

D Roboty budowlane 1) 

Zam6wienie dotyczy realizacji Projektu 

* nalety podac nazw~ projektu 

Proponowany tytul postypowania: 

Skr6cony opis przedmiotu zam6wienia, ze wskazaniem najistotniejszych element6w zam6wienia .......................... . 

2. Opis proponowanych kryteri6w oceny ofert (podac jeSli waga ceny nie stanowi 100 %) wraz Z okrdleniem % ich 

wagi: 

Cena ........................... waga .................. %, 

.................................. waga ................... %, 

.................................. waga .................... 0/0 

Opis sposobu oceny kryteri6w pozacenowych: 

3. Opis proponowanych warunk6w udzialu w postypowaniu przetargowym Uesli s~ wymagane) ..................................... . 

4. Wadium w wysokosci ......... %2) (nie wif{cej nit 3% wartosci zamowienia, 0 ktorej mowa w pkt. 2, ajeteli przewidzianejest udzielanie 

zamowien polegajqcych no powtorzeniu podobnych uslug lub robot budowlanych lub zamowien no dodatkawe dastawy w wysokosci nie wif{kszej nit 

3% wartasci zamowienia podstawowega) 

5. Proponowany tryb postypowania zgodnie z zasad~ konkurencyjnosci ....................................................... . 



Wykonawca (ze wskazaniem pelnych danych), z kt6rym byd~ prowadzone negocjacje 

Uzasadnienie (w przypadku zastosowania trybu niekonkurencyjnego) stanowi zal~cznik do wniosku 

2. 

1. Wypelnit w przypadku zamowienia dotyczqcego dostaw tub uslug 

Ustalona z naleZyt~ starannosci~ wartosc szacunkowa zam6wienia (netto) wynosi: ............ PLN tj .......... euro3) 

Ustalenie wartosci szacunkowej zam6wienia dokonano na podstawie ......................................................... . 

Wartosc szacunkowa tego samego rodzaju zam6wienia w ramach calego projektu wsp6lfmansowanego ze srodk6w 

Unii Europejskiej wynosi (netto) wynosi: ............ PLN tj .......... euro3) 

2. Wypelnit w przypadku zamowienia dotyczqcego robot budowlanych 

Ustalona z naleZyt~ starannosci~ wartosc szacunkowa obiektu budowlanego / robOt budowlanych (netto) wynosi: 

............ PLN tj .............. euro3
) 

wtym: 

(nie wypelniac w przypadku realizacji obiektu budowlanegolrob6t budowlanych bez podzialu na cz~sci) 

Wartosc szacunkowa czysci obiektu budowlanego / cZysci robOt budowlanych udzielanego zam6wienia wynosi 

(netto) w PLN tj ........... euro3) i obejmuje zam6wienia polegaj~cych na powt6rzeniu podobnych robOt 

budowlanych 0 wartosci szacunkowej (netto) ................. PLN, tj ................. euro3) 

Ustalenie wartosci szacunkowej zam6wienia dokonano zgodnie z przepisami art... ... ... ... ...... ... na 



podstawie ............................................................................................................................. .. 

3. Osoba dokonuj(!ca ustalenia wartosci szacunkowej przedmiotu zamowienia: 

4. Data ustalenia wartosci szacunkowej zamowienia ................................................................................. . 

3. Zamowienie dotyczy projektulprogramu fmansowanego ze srodkow Unii Europejskiej 

udzial srodkow Unii Europejskiej w wartosci szacunkowej zamowienia wynosi .... %, (0 ile jest znany) 

(nalezy podac nazwc; projektu/programu zgodnie z wnioskiem 0 dofinansowanie a w przypadku zlozenia wniosku przed zawarciem takowej umowy, 
informacjc; 0 objc;ciu projektu dofinansowaniem na podstawie wlaSciwego dokumentu np: uchwaly zarzlldu wojewodztwa 0 przyjc;ciu Iisty projektow 
wylonionych do dofinansowania) 

4. Uwzglydniono w planie zamowien komorki organizacyjnej 1),2): 

D tak - z pozycji nr ........... planu .......................................................... .. 
(podae nazw? kom6rki) 

uwzglydniono wartosc .................... PLN netto* 
- z pozycji nr ............ planu ........................................................... .. 

(podae nazw? kom6rki) 
uwzglydniono wartosc ..................... PLN netto* 

D nie - szczegolowe uzasadnienie braku zgloszenia zamowienia do Planu stanowi zal/!cznik do wniosku 5) 

....... -...... -....... roku 
(podpis z pieczqtkq imiennq osoby wypelniajqcej) 

5. Osoba/y proponowane przez komorky organizacyjn/! do skladu komisji, ze wskazaniem na znajomosc przedmiotu 
zamowienia: 

- -........................................................................................................................................ 

(imi? i nazwisko) (nazwa kom6rkz) (kontakt -tele/on, email) 

6. Integralnymi zal/!cznikami do niniejszego wnioskujest: 

D szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wraz z ustaleniem wartosci szacunkowej zamowienia zgodnie 
z wymogami Regulaminu 

D dokumentacja projektowa (wraz z przedmiarem robOt); 

D specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych; 

D kosztorys inwestorski; 

D program funkcjonalno--uZytkowy (w przypadku robOt budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj); 

D ustalenie wartosci szacunkowej ustalonej na podstawie planowanych kosztow prac projektowych oraz 
planowanych kosztow robot budowlanych (w przypadku robOt budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj); 

D prawomocna decyzja 0 pozwoleniu na budowy lub zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, wraz 
z informacj/! 0 braku sprzeciwu wlasciwego organu, co do wykonania tych robOt; 

D oswiadczenie 0 dysponowaniu nieruchomosci/! na cele budowlane oraz, i:e stan prawny nieruchomosci objytych 
przedmiotem zamowienia zostal zbadany i pozwala na zrealizowanie planowanego zam6wienia (w przypadku 
braku prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowy lub zgloszenie zamiaru wykonania robOt budowlanych); 

n oswiadczenie, i:e dokumentacja projektowa, slui:~ca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot 



budowlanych, wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t 
zal'!czona do wniosku w formie papierowej jest kompletna i zgodna z form,! elektroniczn,! zal'!czon'! do wniosku 
oraz z dokumentacj,! projektow,!, stanowi,!c,! podstawy do wykonania rob6t budowlanych; 

D uzasadnienie zastosowania trybu niekonkurencyjnego; 

D w przypadku zam6wienia nieplanowanego, naleZy zal,!czyc szczeg610we uzasadnienie braku ujycia zam6wienia 
w Planie z wykazaniem okolicznosci potwierdzaj,!cych, iz jego realizacja jest konieczna i wynika z sytuacji, 
kt6rej zamawiaj,!cy nie przewidzial w dacie sporz,!dzenia Planu; 

D wz6r umowy I istotne postanowienia umowy zaakceptowane przez radcy prawnego; 

D kopia potwierdzona za zgodnosc z oryginalem umowy 0 dofmansowanie, a w przypadku zlozenia wniosku przed 
zawarciem umowy 0 dofmansowanie, informacjy 0 objyciu projektu dofmansowaniem na podstawie wlasciwego 
dokumentu np.: uchwaly zarZ(!du wojew6dztwa 0 przyjyciu listy projekt6w wylonionych do dofmansowania, 
w wersji papierowej lub elektronicznej rozumianej, jako dane zapisane na nosnikach typu CDIDVDI USB lub 
przeslane na adres poczty elektronicznej sekretariatu Wydzialu; 

D logotyp projektu (czamo-bialy i w kolorze) rozmieszczony zgodnie z wytycznymi w edytowalnym dokumencie 
Microsoft Word, w wersji elektronicznej rozumianej, jako dane zapisane na nosnikach typu CDIDVDI USB lub 
przeslane na adres poczty elektronicznej sekretariatu Wydzialu. 

7. 1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zam6wienia (brutto): ................................. PLN w tym2): 

- cZysci nr 1 
- cZysci nr 2 
- cZysci nr ... 

................................. PLN, 

................................. PLN, 

. ................................ PLN, 

2. Wnioskujy 0 przygotowanie i przeprowadzenie postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego: 

...... -...... -....... roku 
(podpis z pieczqtkq imiennq kierownika kom6rki organizacyjnej-wnioskujqce}) 

8. Opiniujy wniosek* 

9. 

o Pozytywnie 
o Negatywnie, uzasadnienie: 

.... -.... -......... roku 
(podpis z pieczqtkq imiennq kierownika projektu) 

* wniosek opiniuje kierownik projektu, (jeteli dotyczy) 

D nie uwzglydniono w Planie 

D uwzglydniono w Planie 
wartosc zam6wienia przekracza kwoty 50 000 PLN, a nie przekracza wyraZonej w zlotych r6wnowartosci 
kwoty 30 000 euro 

Uwagi: 

(podpis z pieczqtkq imiennq koordynatora Zespolu ds. Planowania i 
Sprawozdawczosci w Wydziale Zam6wien Publicznych) 



.... - .... - ......... roku 
(podpis z pieczqtkq imiennq Dyrektora Wydzialu Zamowien Publicznych) 

1) wlasciwe zakreSlie. 

2) jezefi przewiduje Si? podzial zamowienia na CZ?SCi, podae osobno dla katdej z cz?sci. 

3) w oparciu 0 sredni kurs zlotego w stosunku do euro, zgodnie z obowiqzujqcym rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministrow. 

4) zalqczye kopi? wniosku i umowy 0 dofinansowanie wraz z logotypem (czarno-bialym i w kolorze - w postaci 
elektronicznej), a w przypadku zlozenia wniosku przed zawarciem umowy, nalety zalqczye przekazanq beneficjentowi 
informacj? 0 obj?ciu projektu dofinansowaniem na podstawie wlasciwego dokumentu, np.: uchwaly zarzqdu wojewodztwa 
o przyj?ciu fisty projektow wylonionych do dofinansowania. 

5) zalqczye szczegolowe uzasadnienie ze wskazaniem okolicznosci skutkujqcych brakiem zgloszenia zamowienia do Planu, 
w dacie jego sporzqdzenia. 


