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ZARZ^DZENIE nr 54/2015
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie regulaminu udzielania zamowien publicznych realizowanych z
udziatem srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej w ramach

projektu ,,Otworzmy dzieciom swiat-przedszkole na start" w Gminie
Ostrowek.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz.
U. z 2013r. poz.885, poz. 938, poz.1646 , z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1616,
poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532), w celu zapewnienia wlasciwego wykonywania
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349,
478, 605), oraz w zwia_zku z wytycznymi w zakresie kwaliflkowania wydatkow w ramach
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, zaJa^cznik nr 1 - Zasady dotycza^ce prowadzenia
postejiowan o udzielenie zamowienia publicznego fmansowanych ze srodkow EFS,
zarza^dzam, co nast^puje:

§ 1. Wprowadza siq regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc nie
przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty netto 30.000 euro, zgodnie z
zala^cznikiem nr 1 do niniejszego zarza^dzenia.

§ 2. W celu zapewnienia wi^kszej przejrzystosci przeprowadzanych post^powan
wprowadza si$ zasady dotycza^ce udzielania zamowien publicznych na podstawie ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473,
z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605), zgodnie z
zalajsznikiem nr 2 do niniejszego zarza_dzenia.

§ 3. Zarza^dzenie powierzam do wykonania zespolowi koordynuja^cemu projekt
,,Otw6rzmy dzieciom swiat-przedszkole na start" w Gminie Ostrowek realizowanego w
ramach POKL.

§ 4. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podjejcia.

Zadanie wspoffinansowane jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego - Program
OperBcyjny Kapitat Ludzki, Priorytet IX Rozwoj wyksztatcenia i kompetencji w regionach, Dziatanie 9.1 Wyrownywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci ustug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty, Podziatanie 9.1.1
Zmniejszanie nierownoici w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej



UNIA EUROPEJSKA
KAPITAtLUDZKI . WRMWM
NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI FUNDUSZ SPOIECZNY

Zala^cznik nr 1 do Zarzqxlzenia nr 54/2015
Wojta Gminy Ostrowek

zdnia 30.06.2015 r.

Regulamin udzielania zamdwien publicznych,
ktorych wartoSd nie przekracza wyrazonej w ztotych

rownowartosei kwoty iictto 30.000 euro

Do opisu przedmiotu zamowienia stosuje si^ nazwy i kody okreslone we Wspolnym
Slowniku Zamowicri, o ktorym mowa w rozporzqdzeniu (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europe]skiego i Rady z dnia 5.11.2012r. w sprawie Wspolnego
Slownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 str. 1 z pozn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6 t.5 str.3) oraz dyrekty\vy
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
koordynujqcej procedury udzielania zamowien przez podmioty dziataja^ce w
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i uslug pocztowych (Dz. Urz.
UE L 134 z 30.04.2004 str. 1 z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne
rozdz. 6, t. 7, str. 19) i dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamowien
publicznych na roboty budowlane, dostawy i uslugi (Dz. Urz. UE L 134 z
30.04.2004 str. 114, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6 t.
7 str. 132).
Ustugi, dostawy i roboty budowlane sumowane s^ w ramach projektu. Ustalaj^c,
czy w przypadku zlecania uslug, dostaw i robot budowlanych wystcpuje jedno
zamowienie, czy odr^bne zamowienia bierze si^ pod uwag$ laj:zne spelnienie
nast^puja^cych kryteriow:

a) tozsamosc przedmiotowa zamowienia (uslugi, dostawy i roboty budowlane
tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczcniu),

b) tozsamosc czasowa zamowienia (mozliwe udzielenie zamowienia w tym
samym czasie),

c) tozsamosc podmiotowa (mozliwosc wykonania zamowienia przez jednego
wykonawc?).

3. Przed wszcz^ciem postepowania pracownik Zamawiajacego zobowiajzany jest do
przeprowadzenia rozeznania rynku i oszacowania wartosci zamowienia. Rozeznanie
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rynku polega na ustaleniu cen, u co najmniej trzech potencjalnych oferentow z
wykorzystaniem w szczegolnosci: Internetu, laeznosci telefonicznej lub faksowej. Z
czynnosci rozeznania cenowego sporzajiza siej notatke^ sfuzbowa^.
Oszacowanle wartosci zamowienia moze bye rowniez dokonane na podstawie
kosztorysu inwestorskiego.

4. Pracownik Zamawiaja^cego zobowiajzany jest do:
a) wystania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawcow, o ile na

rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawcow danego zamowienia. Ofert? mozna
wyslac listownie, faksem, droga^elektroniczna^.
Oferty nalezy zamiescic na stronie internetowej Urz^du Gminy.
Zapytanie ofertowe powinno zawierac:
2) oznaczenie Zamawiaja^cego,
2) nazwq zadania,
3) opis przedmiotu zamowienia,
4) kryteria oceny oferty,
5) informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do

poszczegolnych kryteriow oceny oferty,
6) informacj? na temat sposobu przyznawania punktacji za spelnienie danego

kryterium,
7) sposob obliczania ceny,
8) miejsce i termin skladania oferty,
9) sposob przygotowania oferty,
20) informacj? na temat zakresu wykluczenia z mozliwosci realizacji zamowienia.

b) wyboru najkorzystniejszej zlozonej oferty w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny. Wybor oferty dokumentowany jest protokolem.

5. Umowe^ z wybranym wykonawcy i protokot z wyboru oferty sporza.dza si^ w formic
pisemnej. Dla pozostalych czynnosci zwiajzanych z udzieleniem zamowienia
dopuszcza si? form? elektronicznq. i faks.

6. Protokol jest dokumentem potwierdzaj^cym prawidlowosc wyboru wykonawcy i
powinien zawierac:
a) informacje do jakich trzech potencjalnych wykonawcow wyslano zapytanie

ofertowe lub informacj? o tym, ze na rynku nie istnieje trzech potencjalnych
wykonawcow,

b) informacj^ o sposobie upublicznienia zamowienia publicznego,
c) wykaz ofert, ktore wplyn^ty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze

wskazaniem daty wplyni^cia oraz podanie z ofert danych majqcych wplyw na
kryteria oceny,

d) informacje^ o wagach punktowych,
e) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
f) dat$ sporzajdzenia protokohi i podpisy osoby (osob) odpowiedzialnej za

przeprowadzenie czynnosci,
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g) zalqczniki:
1) potwierdzenie udokumentowania publikacj i zapytania na stronie

internetowej,
2) zlozone oferty wraz z oswiadczeniami wykonawcow o braku

wykluczenia,
3) oswiadczenie osoby odpowiadaja^cej za zamowienie publiczne o braku

powia^zan z wykonawcami.

7. Po zakonczeniu poste_powania rozstrzygni^cia zamowienia publicznego przesyla si$
informacje^ o wyniku postej>owania do kazdego wykonawcy, ktory zfozyl ofert?.

8. Po przeprowadzeniu powyzszych procedur podpisuje si? umow^ z wybranym
wykonawcy.

9. W przypadku, gdy pomimo wysfania zapytania ofertowego do co najmniej trzech
potencjalnych wykonawcow:
a) na zapytanie ofertowe odpowie tylko jeden wykonawca, procedury okreslone w

niniejszym regulaminie uznaje si$ za spemione i moze zostac podpisana umowa
z danym wykonawcy pod warunkiem, ze zgloszona oferta cenowa miesci si^ w
przewidzianym budzecic dla danego zadania

b) na zapytanie ofertowe nie odpowie zaden wykonawca dopuszcza si? zawarcie
umowy z wykonawca^ wybranym bez zachowania procedur okreslonych w
niniejszym regulaminie.

10. W przypadku dwukrotncgo uniewaznienia zapytania ofertowego ze wzgl^du na
przekroczenie przewidzianego budzetu dla danego zadania, dopuszcza si^ zawarcie
umowy z wykonawca^ wybranym bez zachowania procedur okreslonych w
niniejszym regulaminie.
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Zat^cznik nr 2 do Zarzajdzenia nr 54/2015
Wojta Gminy Ostrowek

zdnia 30.06.2015 r.

Zasady dotycz^ce udzielania zamowien publicznych
na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r.

Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047,1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915,

1146,1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605)

1. Zamowienie publiczne nalezy udzielac w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego. W przypadku korzystania z innego trybu osoba odpowiedzialna za
przeprowadzenie czynnosci z zakresu udzielenia zamowienia publicznego musi
udowodnic, ze faktycznie wystapily przeslanki umozliwiaja^cego jego zastosowanie.
Dokumenty uzasadniaja^ce wybor innego trybu powinny stanowic dokumentacjq
projektu wraz z dokumentacj^przetargow^.

2. Dokonuja^c zamowienie publiczne nalezy planowac postejiowanie w taki sposob, aby
zachowac wszelkie terminy wynikajajce z ustawy Prawo zamowien publicznych.
Nalezy ustalac realne terminy realizacji zamowien oraz nakladac na wykonawcow
kary za nieprzestrzeganie terminow ich realizacji, przy uwzgl^dnieniu postanowien
umownych dotycza^cych sily wyzszej.

3. W odniesieniu do postej^owari ryzykownych (zlozonych) nalezy opracowac plan pracy
dotycza^cy przetargu przeprowadzonego w projekcie realizowanym w ramach POKL.
Plan pracy powinien zawierac zaktadane terminy dla kazdego przetargu i kazdego
ctapu przetargu, np.:
a) przygotowanie dokumentacji
b) opracowanie opisu przedmiotu zamowienia,
c) wszcze_cie procedury przetargowej, przeprowadzenie procedury przetargowej,

podpisanie umowy,
d) realizacja zamowienia,
e) wydawanie protokotow odbioru,
f) sprawdzenie faktur.
Plan pracy moze mice form? tabeli zawieraja^cej informacje o kazdym przetargu oraz
terminie zakonczenia kazdego zadania (etapu) wraz ze wskazaniem osob
odpowiedzialnych.
Plan pracy stanowi dokumentacj? projektu wraz z dokumentacjq. przetargowi\
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Przeprowadzajqe post^powanie zamowienia publicznego osoba (osoby)
odpowiedzialna dokonuje oszacowania wartosci zamowienia na podstawie
przcprowadzenia rozeznania rynku wsrod 3 podmiotow, o ile na rynku istniejc trzcch
potencjalnych wykonawcow dancgo zamowienia. W przypadku, gdy na rynku nie
istniejc trzech potencjalnych wykonawcow osoba odpowiedzialna za zamowienie
uzasadnia potwierdzenie tego faktu (wydruki np. ze stron internetowych, z prasy, itp.).

5. Oszacowanie wartosci zamowienia stanowi dokumentacje^ projektu wraz z
dokumentacja^ przetargowq. W celu udowodnienia realnosci budzetu projektu
niezb^dne jest podanie cen rynkowych kazdej pozycji z zamowienia oferowanych
przez co najmniej trzech potencjalnych dostawcow. Ceny pos/c/.cgolnych produktow,
towarow powinny zostac zebrane w tabeli. Rozeznanie rynku moze bye
przeprowadzone m.in. na podstawie katalogow poszczegolnych wykonawcow, na
podstawie cen ze sklepow internetowych, ze sprzedazy internetowej, oferty sklepowe,
itp. Dokumenty na podstawie, ktorych dokonuje sie_ rozeznania rynku stanowia,
dokumentacje projektu wraz z dokumentacj^przetargowq.

6. W przypadku zastosowania niekonkurencyjnych trybow wynikajq.cych z ustawy
Prawo zamowieri publicznych nalezy publikowac informacj? o wszcz^ciu
post^powania o udzielenia zamowienia publicznego na stronie internetowej bip
Urz^du Gminy Ostrowek oraz w siedzibie Urz^du na tablicy ogloszen. Informacja
powinna zawierac w szczegolnosci opis zamowienia, kryteria oceny oferty, warunki
udziahi w post^powaniu oraz termin skladania ofert, ktory nie powinien bye krotszy
niz 7 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia. Wszystkie czynnosci w ramach procesu
wyboru oferty powinny bye udokumentowane w postaci protokolu, do ktorego
zaiqczane sâ  zebrane oferty. Protokol powinien zawierac m.in.
a) Informacj^ o oszacowaniu wartosci zamowienia, w tym o sposobie

przeprowadzenia rozeznania rynku,
b) Informacj^ o sposobie upublicznienia informacji o wszcz^ciu post^powania o

udzielenie zamowienia publicznego,
c) Wykaz ofert, ktore wptyn^ly w odpowiedzi na zamieszczone ogloszenie wraz ze

wskazaniem daty wplyni^cia oferty, oraz podaniem danych z ofert, ktore stanowi^
odpowiedz na kryteria oceny ofert,

d) Wskazanie wyboru ofert wraz z uzasadnieniem wyboru,
e) Date_ sporzajdzenia protokolu i podpisy osoby (osob) odpowiedzialnej za

przeprowadzcnie czynnosci.
7. Spccyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) opis przcdmiotu

zamowienia nie powinien zawierac nadmiernie wygorowanych standardow. Osoba
dokonujqca zmowienia publicznego powinna si^ upewnic, ze na rynku istnieje co
najmniej trzech wykonawcow oferuja^cych produkty okreslone w SIWZ. Informacja
powinna bye potwierdzona odpowiednimi informacjami z ogolnie dost^pnych zrodel
prasa, Internet), ktore stanowia^ dokumenty projektu wraz z dokumentami
przctargowymi.
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Odbior dostaw i ustug powinicn bye potwierdzony protokolem odbioru, z ktorego
powinno wynikac, ze dostawy i usiugi zostaty dostarczone i wykonane w sposob
poprawny.

W O J T
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