
WOJT Git|NY zAPOLlcE
pow. zduńskowolskl

woj, łodzkie Z ARZ ĄD Z E N I E Nr 24212016

WOJTA GMINY ZAPOLICE
z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie

przekr acza wy r ażonej w złotych równowarto ś ci 3 0. 0 00 eu ro.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446).) art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,

Prawo zamówięń publicznych (t. j . Dz" IJ 
" z 2015 r. poz" 2164) oraz art. 254 pkt. 3 i 4 ustawy

z dniaZ7 sierpnia2)}9 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z20I3 r. poz.885; zm.: Dz.IJ.
z 2013 I. poz. 93 8 i poz. 1646, z 20t4 r. poz. 379, poz. 9II, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877,

z 2015 r, poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 7II7, poz. II30, poz, 1189, poz. 7790, poz.

1269, poz" 1358, poz. 1 5 13, poz. 1 830, poz. 1854, poz, 1 890 i poz" żl50 otaz z 2016 r. poz.

195.), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania wUrzędzie Gminy Zapoltce Regulamin udzielania

zamówten, których wartość nie przel<raczawyrażonej w złotychrównowartości kwoty 30.000

euro netto w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenla.

§ 2. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy Zapolice

biorących udziń w procedurzę udzięlania zamówięnia, do którego nie znajdują zastosowania

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz. IJ.
z2015 r. poz.2164).

§ 3. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia,

anie zakończonych udzieleniem zamówienia, stosuje się dotychczasowe przepisy.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. zamowięn publicznych

i pozyskiwania środkó w zewnętrznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 t.

§ 6. Traci moc zarządzenieNr 17412015 Wójta Gminy Zapolice z dnia 31 grudnia

2015 r.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

Gminy Zapo|ice.


