
ZARZ1\DZENIE Nr 31St; NIII/20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia.{O Weo,o 2020 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie wprowadzenia w Urz~dzie Miasta Lodzi Regulaminu 
udzielania zamowien puhlicznych, ktorych wartosc szacunkowa nie przekracza 

wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru 
udzielanych zamowien puhlicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien puhlicznych 

nie stosuje si~. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 , 1696 i 1815) w zwiqzku 
z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o san10rzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 , 1571 i 1815) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W Regulaminie udzielania zam6wien publicznych, kt6rych wartose szacunkowa 
nie przekracza wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia 
Rejestru udzielanych zam6wien publicznych, do kt6rych ustawy Prawo zam6wien 
publicznych nie stosuje si<r, stanowiqcym zalqcznik do zarzqdzenia Nr 2680/VIII119 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urz<rdzie 
Miasta Lodzi Regulaminu udzielania zam6wien publicznych, kt6rych wartose szacunkowa 
nie przekracza wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia 
Rej estru udzielanych zam6wien publicznych, do kt6rych ustawy Prawo zam6wien 
publicznych nie stosuje si<r, wprowadzam nast<rpujqce zmiany: 

l )w§ 11: 
a) ust. 6 i 7 otrzymujq brzmienie: 

,,6. Wykonawca moze zwr6cie si<r 0 WYJasnlenie tresci zapytania ofertowego 
publikowanego. Wyjasnien nalezy udzielie niezwlocznie. Wyjasnienia nalezy zamiescie 
na stronie internetowej zamawiajqcego. 

7. Zmiana tresci zapytania ofertowego publikowanego, w tym terminu skladania 
ofert moze nastqpie w kazdym czasie przed uplywem terminu skladania ofert. 
Informacje 0 dokonanych zmianach nalezy zamiescie na stronie internetowej 
zamawiajqcego.", 

b) dodaje si<r ust. 8-13 w brzmieniu: 
,,8. Termin skladania ofert nalezy wyznaczye z uwzgl<rdnieniem czasu 

niezb<rdnego na przygotowanie i zlozenie oferty, z tym ze termin ten nie powinien bye 
kr6tszy niz 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zapytania ofertowego 
publikowanego. 

9. Otwarcie ofert jest jawne i nast<rpuje bezposrednio po uplywie terminu do ich 
skladania, z tym, ze dzien w kt6rym uplywa termin skladania ofert jest dniem otwarcia. 
Informacj<r z otwarcia ofert nalezy zamiescie na stronie intemetowej zamawiajqcego. 

10. U dzielenie zam6wienia musi zostae poprzedzone sporzqdzeniem przez 
pracownika merytorycznego protokolu, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do Regulaminu, 
z przeprowadzonego post<rpowania, zawierajqcego kolejne etapy procedury 
i zatwierdzonego przez kierownika kom6rki organizacyjnej. 



11. Dopuszczalne jest prowadzenie negoCJaCJl z jednym wykonawcq, jako 
formy kolejnego etapu postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego, 
z wykonawcami, kt6rzy zlozyli oferty. Decyzja 0 przeprowadzeniu negocjacji winna 
zostac podjyta w formie pisemnej, przez kierownika kom6rki organizacyjnej. 

12. Informacja 0 wyborze oferty najkorzystniejszej winna zostac zamieszczona 
na stronie internetowej zamawiajqcego. 

13. U dzielenie zam6wienia winno zostac potwierdzone zawarciem umowy 
z wybranym wykonawcq, zgodnie z § 21."; 

2) w § 16: 
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Otwarcie ofert jest jawne i nastypuje bezposrednio po uplywie terminu do ich 
skladania, z tym, ze dzien w kt6rym uplywa termin skladania ofert jest dniem 
otwarcia. Informacjy z otwarcia ofert nalezy zamiescic na stronie internetowej 
zamawiajqcego.", 

b) dodaje siy ust. 6 w brzmieniu: 
,,6. Informacja 0 wyborze oferty najkorzystniejszej winna zostac zamieszczona 

na stronie internetowej zamawiajqcego.". 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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