
WOJT 6tłlNY IAPCILle§
pow. zduńskowolski

woj" łódzkie
Z AR Z ĄDZ E N I E Nr 174l20t5

WOJTA GMINY ZAPOLICE
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie

przekracza wyrażonej w złoĘch równowartości 30.000 euro.

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

gminnym (t. j.Dz.U. z2015 r.poz.1515, poz. 1045,poz,1890) art. 4 ust" 8 ustawy zdnla29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t" j. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164) oraz wt. 254

pkt. 3 i 4 ustawy z dntaż7 sierpnta2009 r. o finansach publicznych (t. j.Dz.U" z2013 r. poz,

885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz, 9II, poz. 11,46, poz. 16ż6, poz, 1877;

z 2015 t. poz. 238, poz. 53ż, poz. 7045, poz, III7, poz. 1 130, poz. 1 189, poz. 1 190, poz.

1269, poz, 1358, poz. I5I3, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), zaruądzam co

następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Grniny Zapo|tce Regulamin udzielania

zamówień, których wartość nie przekraczawyrażonej w złotych równowaftości kwoty 30.000

euro w brzmieniu załączntka do niniejszego zarządzęnta.

§ 2. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gniny Zapo|tce

biorących udział w procedurue udzięIania zamówienia, do którego nie znajdują zastosowania

przepisy ustawy z dnla 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz, U,

z2015 r. poz.2164).

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

a nie zakończonych udzieleniem zamówienia, stosuje się dotychczasowę przepisy.

§4. Wykonanie zarządzenta powierzam stanowisku ds. zamówień publicznych

i pozyskiwania środkó w zewnętrznych.

§ 5. Zarządzente wchodzi w życte zdniem 1 stycznia 2016 r,

§ 6. Traci moc zarządzentę Nr 505/2014 Wójta Gminy Zapolice z dnla 23 kwietrria

2014 r. oraz zarządzenię nr 5491201,4 Wójta Gminy Zapoltce z dnia 23 lipca 2014 r.

§ 7. Zarządzente podlega ogłoszeniu w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu

Gminy Zapolice.
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Zllącz,rlik do Zuztlclzenia l 7,1,'20 l 5

Wó.ita CjIłlin), Zl1lol icc
z clnia 3l grudnia 20l5 r.

nJ.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMOWIEŃ, KTORYCH WARTOSC NlIi

PRZEKRACZA WYRAZONEJ W ZŁOTYCH ROWI,{OWARTOŚCI XWOIY

30.000 EURO

DZIAł,I

POSTANOWIIINIA OGÓLNE

§ 1 Zasady ogólnc

Regularnin stosuje się do udzielania zamówień plrblicznych o wartości nieprzeklacza.jące.j

kwoty lvskazanej w art, 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Ptar,r'o zanróvvieti

publicznych (t. j. Dz.lJ. zż0l5 r. poz.2164), zwanycłi dalej ,,zamówieniatni".

Przy udzielatriu zamówień nalezy ptzesttzegać zasad:

1) zachowania uczciwej konkurencji, rownego traktowarria rvykorlawco\,V

i przejrzystości,

2) racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, lv tl,m zirsady lł'yclatl<olvatria

środków publicznych w sposób celowy, oszczędrly oraz lllT}Ozlirvia.jący tcrl]lillu\\-t}

realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i Śrocll<ow l,t' ce]tt

uzyskania najlepszych efektów z danych nakładow.

Czynności zw1ązanę z rrdzięleniem zamowienia wykonr.rją pracownicv jednostl<i

zapewniaj ący bezstlonność i obiektywizm.

§ 2 Slorvnik pojęć

Ilekroó w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) kierolvniku zamawiającego - należy"przęzto ro.zumieć Wojta Gminy Zapolice;

2) pracowniku merytorycznym - należy przez to rozumieć pracownika w zakrcsic

obowiązków, którego mieści się przedmiot zalnórł,ienia;

3) pracorvniku odporviedzialnym za zantówienia publiczne - należy pr7,e7, to rozltnriec

pracownika piastującego stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwallia Śroclk(lrv

zewnętrzllych;

4) ustawie -należy przęzto rozumięó ustawę zdnta29 stycznla 2004 r.- PLavvo zalnolł'ień

publicznych (t" j. Dz. U , z 2015 r, poz. 2164.);



5)

6)

regulaminie .- należy przezto rozumiec niniejszy Regulamin;

dostawach * należy przez to rozumieć nabywanle rzeczy, praw oraz innl,ch dóbr,

w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżarfl oraz

1easingu;

robotach budowlanych - nalez y przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektouznie

i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art,2c

ustawy lub obiektu budowlane go, a Iakże realizację obiektu budowlanego, za pomocą

dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiaj ącego ;

usługach _ należy przezto rozumiec wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są

roboty budowlane lub clostawy;

9) najkorzystniejszej ofercie , należy przez to rozumieć ofertę,

najkorzystniejszybilarlscenyiinnychkryteriowodnoszących

zamówienia publicznego, albo ofertę z nąniższą ceną;

10)wykonawcy _ na|eży przęz to rozumieó osobę ftzyczną, osobę prawną albo jednostkę

organizacyjnąnieposiadającąosobowościprawnej,któraubiegasięoudzielanie

zamówienia,złoŻyłaofertęlubzawarłaumowęwsprawiezamówienia;

11) zamarviającym - należy przezto rozumieć Gminę Zapolice;

12) zamórvieniu należy ptzez to rozumieć umowę odpłatną

zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi,

budowlane.

DZLAŁII

u D 7IELANIE 2AM9WIEŃ puBLIczNycH z wyŁ ĄC2ENIEM sT o So\ilANIA

PRZEPISOW USTAWY PRA\ilO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

1.

§3 Ustalenie wartości zamówienia

Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia należy. oszacowaó zna\eżytą

starannościąwarlośćzamówienia,Ńszczególnościwceluustalenia:

1) czy istnieje obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień pubiicznych;

2) czy wydatek ma pokrycie w planie Tzeczowo - finansowym,

podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkow9 wynagrodzenie

wykonawcy,bezpodatku od towarów i usług,

Do ustalenia wartości zamówienia stosuje się przePisY art.32'35 UstawY.

Wartość szacunkową zamówienia ustala w formie pisemnej, z zuchowaniem naleŻl'tej

staranności pracownik merl,toryczny,

7)

8)

która przedstawia

się do przedmiotu

zawieraną między

dostawy lub roboty
l

l

2.

4.
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2.

Zaprawidłowe oszacowanie warlości zamówienia odpowiada pracownik merytorYcznY,

Szacunkową wartośó zamówienia ustala się w złotyclr t przelicza na ęuro według

średniego kursu złotego w stosunku do ęuro określonego w rozporządzeniu Prezesa RadY

Ministrów wydanym na podstawię art" 35 ust. 3 Ustawy

7. Niedopuszcza|nę jest dzielenię i zanizanie wartości zamówienia w cęlu omirrięcia

obowiązku stosowania Ustawy,

1.

§ 4 Procedury udzielania zamówień

ustala się następujące procedury udzielania zamówień publicznych:

1) zamówięnia o wartości poniżej 2 000 euro netto;

2) zamówienia o wartości powyzej 2 000 euro netto.

Sredni kurs złotego w stosunktr do euro, stanowiący podstawę przeliczenia wartoŚci

przedmiotu zamówienia, określa się zgodnie z rczporządzeniem Prezesa l{ady Ministfow

wydanego na podstawię ań. 35 ust, 3 Ustawy"

2,

§ 5 Obowiązki pracownil<ów

obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialrrego za realizację danego

zamówienia jest:

1) W przypadku zamówięń do 2 000 euro netto prawidłowe udzielenie zanrówienia

publicznego z zachowaniem podstawowych zasad wynikających z § 1 ust. 2

niniej szego Regulaminu ;

2) W przypadku zamówień przekraczających wartość 2 000 euro netto jest złozenie

wniosku o zapoftzebowanie na przęprowadzenie postępowania o udzielenie

zamówieni a wraz z określęniem wszystkich wymaganycl,i informacji niezbędrrYch

do prawidłowego przeprowadzenia postępowania oraz przygotowanie projektrt

umoWy"

obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za zamówienia publiczne .jest

bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowtązrrjącymi W tym zaliresię

przepisami prawa rczeznanię, zakwalifikowanie oraz przl'gotorvanie i

przęprowadzenie postępowania o udzięlenię zamówienia publiczr ego.

§ 6 Kryteria wyboru

Kryteriami wyboru wykonawcy są cena albo cena i inne kry,teria, gwarantujące uzYskanie

najkorzystniej szej ekonomicznie i j akościowo oferty, w szczegoltloŚci:, jakoŚĆ,

1.



fulrrkcjotlalrrość, pararrretry teclrniczne, aspekty środowiskowe, aspekty

innowacy.j ne, koszty eksploatacj i, serwis, termin wykonania zamówienia.

aspekty

1.

§ 7 Proccdura udzielania zamólvień do kwoty 2 000 euro netto

W PrzYPadku zamówień do kwoty 2 000 euro netto wyboru dostawcy lub wykonawcy
clokonLrj e pracownik nrerytoryczny.

Nie jest WYlxagana fonrra pisemna przeprowadzenia cenowego rozęznaniarynku oraz

dokonania zanrór,vicnia.

Podstawą udokutllcntowania zamówienia, o którym mowa w ust. 1, jest faktura

(rachr-rnek) lrtb unrowa z Wykorrawcą.

wyłonienie wykonawcy zamówienia o wartości szacunkowei do 2 000 euro netto

oraz realizacja tego zamówienia możę nastąpić w oparciu o zasady określone w § 8

Regulanrinu.

§ 8 procetlura udziclania zamórvicnia powyżej 2 000 euro netto

Procedurę udzielenia zamówieniawszczyna się poprzez zŁożenie pisemnego wniosku
(załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) przez pracownika odpowiedzialnego za

realizacj ę dane go zamówierri a do kierownika zamawiaj ące go.

Po Potwierdzenitt pol<rycia wydatku przez Skarbnika Gminy lub jego zastępcy albo

uPor,r'aztlionego Pracowrrilta Referatu Finansowego w plani e rzeczowo - finansowym,

lrniosek przekazyrł,any jest do pracownika odpowiedzialnego za zamówienia
publiczne.

Pracownik odpowiedzialny za zamówierria publiczne przeliczawańość zamówienia na

euro, ustaia dla danego zamówienia kod Wspólnego Słownika Zamowień (CpV) i
przekazuj e r,vtriosck d o ki erownika zamawiaj ącego.

w przypadku braku zgody kierownika zamawiającego na realtzację danego

zam ór,v i eni a następ Lrj e zan i echanie r ealizacji zamówienia.

Po wyrazeniu zgody przęz kierownika 'zamawialącego na realizację danego

zarnówienia, Pracownik odpowiedzialny za zamówienia publiczne opracowuje

zapl,tanie ofertowe (załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu).

Pracowni]< odporviedzialny za zamówienia publiczne pfzeprowadza czynność wyboru

r,r,ykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

PoPrZeZ zamięszcz,enie zapytania ofertowego na stroirie internetowej zamawiającego,

J.

1.

2.

4.

_1 .

i)

2,

4,

5.

6.
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ż) poprzez ptzekazalle zapytania ofertowego, do co

wykonawców, z zastrzężeniem ust. 7,

trzech potencjalnych

], W przypadku braku mozliwości przesłania zapytania ofęrtowego do wymaganej

Iiczby wykonawców, dopuszcza się przesłanie zapytania ofeltowego do mrLiejszej

liczby wykonawcow z jednoczęsnym zamlęszęzęniem zapytania ofertowego l]a strotrie

intęrnętowej zamawiaj ącego.

8. Na podstawie otrzymanych ofert zŁożonych na formularzu ofertor.vym (zał"ączrrik Nr 3

do niniejszego regulaminu) pracownik odpowiedzialny za zamowienia publiczne

wskazuje Wykonawcę, który zaofęrował najkorzystniejsze warunki realizacji

zamówienia; w uzasadnionych przypadkach złożonę ofelty 1nogą pocllegać dalszl,nr

ne gocj acj om prowadzonym przez kierowrrika zanrawi aj ąc e go.

9. Kierownik zamawtającego mozę odrzució ofertę w sytuacji, gdy otrzyn,ana otbrta trię

odpowiada w swej treści zapytaniu ofęrtowenlu, zawietarużąco niską cerrę w stosunku

do przedmiotu zamówienia, została złożona po terminie lub Wykonawca nię wykazał

spełniania waruŃów udziału w postępowaniu.

10. Kierowni|< zamawiającego moze w uzasadnionyclr przypadkacli poprawić błędy

w ofercię oTazwęzwać Wykonawcę do uzupełnienia brakr-rjącyclr clokr-rmentovv.

11. W sytuacji, gdy cena oferly najkorzystniejszej przewyższa l<wotę zaplatrorvaną rv

planie finansowym na sfinansowani1. danego zamówienia kierownik zamawiającego

moze zwiększyc tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

12. Kięrownik zamawiającego mozę ptzed upływem terminu składarria ofęr,t zmięnić tręść

zapytanla ofertowego. Informacja o tej zmianie przekazywana jest wykotlarł,ę1, u'

takiej samej formie jakzapytanię ofęrtowe,

13. Kięrownik zamawiającego dokonuje wyboru ofurty najkorzystniejsze.j, spośrod oleLt

niepodlegaj ących odrzuceniu,

14, JężęIt nie mozna dokonaó wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że zostały

złożonę oferty o takiej samej cenie pracownik oclpowieclzialny ,za zanlówienia

publiczne moze węzwal wykonawcow, ktorzy zŁożyll te oferty, do złozęnia w

W znaczony m pt zęz nie go termini e o fert do d atko wy ch.

15. Jezeli w postępowaniu zostante złożanajedna oferta, to decyzję o jej wyborze lub llie

wybraniu podej muj e kierownik zamawiaj ącego,

16. Pracownik odpowiedzialny zazamowienia publicznę spolządzakażdorazowo protokclł

z plzęptawadzonej procedl"rry uclzieler'ia zamowienia powyzej 2 000 eut,o notto

(załącznlknr 4 do niniejszego Regulamiiru),

na]lnnlej
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I7, Jeżeli wyborri wykonawcy dokonano w sposób, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, ust. 7)
l{egularrlinu, infornrację (załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu) o udzieleniu
zatnówienia z,amięszcza się na stronie internetowej zamawiającego niezwłocznie po
wyborze wykotlawcy, Jeżeli wyboru wykonawcy dokonano w sposób, o którym
mowa w ust, 6 Pkt2) Regulaminu, informację o udzieleniu zamówienia przekazuje się
niezwłocznie po wyborze wykonawcy wszystkim wykonawcom, ktorzy
odpowi edzi eli na zapytanie ofertowe.

1B, l(ierowllik zamawiającego zamyka postępowanie o udzielenie zamówieni a bez,
clo]<onania wyboru najkorzystniejszej ofefty, w szczegó7ności, gdy:

1) nie złoŻono Żad,nej ofertY, lu,b złożone oferty są niezgodne z treścią zapytania
ofertowego,

2) cenanajkorzYstniejszej oferty przewyższakwotę, którązamawiający zamierzń
wydatkowac narea7izację zamówi enia (z zastrzężęniem § 8 ust. i 1)

]9, I(ierorvrlik zahrawiającego możę uniewaznić prowadzone przezsiebie postępowanie
bez poclani a przyczylly.

20, ZaPYtanie ofertowe wtaz Z załącznikami orazinformację o wyborze najkorzystniejszej
ofertY Po Przekazaniu Przez pracownika odpowiedzialnego za zamówienia publiczne
zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego informatyk, fiezeli jest to
Wymagalle ,,v § 8 ust. 6, ust. 7).

2 ] , Dokurrre ntem Potwierdzającynr trclzielenie zamówienia jest umowa z wykonawcą.

Dział III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9 oclPolvicclzialnoŚĆ za Przygotolvanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego
odPou'iedzialnoŚĆ Za PrzYgotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego
'zl'v7'łączenienl stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ponosi kierownik
zanrawiającego, a takŻe inne osoby w zakresie, jakim powierzono im czynności w
p o s tęp o wan iu or az czynrro ści związane z pt zy gotowaniem po stępowani a,

§ 10 Odstąpienie od stosowania Regulaminu
l, I{egr"llarrrirl tlie lrra zastosowania, jezeli zamówienie udzielane jest za pośrednictwem

c l cl< t1,o Il iczIlej pJ a t lo rnly l<a tal ogów produktów ( eKatalogi),



2.

_].

Zamówięnia wspołfinansowanę 7ę środkow europejskich lub innYclr mechaniznrÓw

finansowychudzielanesązzachowanięmwytycznyclrwynikającyclrzprzepiso*

prawnychidokumentowokreślającychsposóbudzielaniatakiclrzamowień'

kierownik zamawiającego moze podjąó decyzję o odstąpieniu od stosowania Regulalrrinlt

w szczególności dla zakupu następującyclr usług:

1) szkoleniowych,

2) vbezpieczeniowych,

3) hotelarskich,

4) gastronomicznych,

5) związanych z obsługa pfawną,

6)zwtązanychzobsługąpunktukonsultacyjno.informacyjnegolvramachGlninnego
programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkolrolowycir w Gmirrie

Zapo|tce,

1)związanychzdowozemdzieciiuczniówniepełnosprarvnyclrdoszkół,

8) zwlązany chz regulowaniem stanów prawnych lrięruchomości,

9) zwtązanychz opracowywanięm analtz, funkcji i cęch zabudowy, zagospoclarowania

terenuorazprojektowdecyzjiowarunkachzabuclowy,atakŻedecyzjiotistaleniu

lokalizacji celu publiczt|ęgo w Gminie Zapolrtce,

l0) zakupu paliw,

11) zakupu art. biurowyclr,

12) umów zlęcętl,

13) zakupu licencji, udzielanie gwarancji orazprzedłuzenię serr,visu na oprogramowarue,

I4)zawterunie umów na świadczenie usług teiekomunikacyjnyclr i internetolłrych,

4. Udzielenie zamówięnia W przypadku, o ktorym mowa w ust,3, nie zwalnia oc1 stosowania

zasaddokonywania wydatków wynikają cych zinnych aktow prawtrych, w szczegolności

doty czący ch finansow pub liczny ch,

§ ll Zalączniki

Inte gralną częśó re gulaminu stanowią zŃącznikl,:

1. wniosek o wyrazęnie zgody na udzięlenie zamówienia pr,rblicznego, którego wa,tośó

nieprzekraczawyraŻonejwzŁotychtownowartościkwoty30.000ęuro;

2. Zapytanieofertowe;

3. Formularz oferloury;

4,ProtokołZprzęprowadzonegopostępowaniaouclzieleniezanrówięniao
nieprzekracząącejwyraŻonejwzłotychrÓwnowartoŚcikwoty30.000ettro;

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ,

WaltoSc]

KA"l



r Załącznlknr I
do regulaminu udzielania zamówięń,
których wartość nie przekracza
wyraźonej w złotych równor,vartości
kwoty 30,000 euro.

(mielscowość i data)

(naał a p o dmi otu s kł a daj qc ego wni o s ek)

WNIoSEK
o \ryyraŻenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie

pyzekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Część A
(wy p e łni a p r a c ow ni k m e ry t o ry c z ny w ni o s kuj q cy o u dz i e l eni e z a m ów i e n i a)

1. Nazwa przedmiotu zamówięnia:

ż, Przedmiot zamówienia:*

- robota budowlana

- dostawa

- usługa

3. Opis przedmiotu zamówienia:

4, SzacuŃowa wartość zamówienia wg zŃąozonej kalkulacji , ...,,zŁ nętto

ustalona zostńa w dniu r. na podstawie .,,.

5. Termin realizacji zamówienia: ,...

6. Okres gwarancji:

7 , Proponowane poza cenowe krYeria oceny ofert:,

8. Proponowany sposób wyboru wykonawcy:

I) poprzez zamięszczęnie zapytania oferlowego na stronie internetovej zamawiającego,

2) poptzez przekazante zapytania ofertowego do co najmniej do trzech potencjalnych

wykonawców.*

(data i podpis wnioskujqcego)
Część B
(wyp e ł ni a p r a c aw ni k ds. z am ów i e ń p ub l i c z ny c h)

1. Równowartość zamówienia w EURO nętto
....wg aktualnego Rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiące go po dstaw ę pr zeliczania warto ści zamó wi eń publicznych,

1,



1 EURO= ....,...zł.
2. Zamowtenie moze być l nie może* być zrealizowane bez stosowania ustawy Prawo

zamówień publicznych.

(podpis pracowniką ds. zamówień publicznych)
Część C
(wypełnia Kierownik Zamawiajqcego i Skarbnik Gminy)

Wyrażam zgodę l niewyrażam zgody *

na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego o wartości
nieprzekrac zającej wyrażonej w zŁoty ch równowartości kwoty 3 0. 000 euro.

(p o dp is S kar b n.ika G m i ny) (p o dp is Kierownika Zamaw iaj qcego)

- - wybrać właściwe.



Załącznlknr 2
do regulaminu udzielania zamówięń,
których wartośó nie przekracza
wyrażonej w złotych fównowańości
kwoty 30.000 euro,

(miejscowość i data)

Znak.

1.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn.:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zapolice
ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapoltce
tel: (43) 823-19-82,
e-mail : wzad@,zapolice.pI

Opis przedmiotu zamówienia:

a)

b) wymaganyterminwykonaniazamóWienia;.... """, r,

c) okres gwarancji:
dj war.rrrki płatnÓści: .... dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury VAT
e) inne: .

Warunki udziału w postępowaniu i opis spo§obu dokonania ich oceny

4. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferĘ

1

5. Sposób przygotowania oferĘ

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie

7. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie zobowiązani są zloŻyĆ wYaz_ Z ofertą

wykonawcy

1.

8. Składanie ofert



n
lf

""#: 

'X#T,i:TY_::'j:"r 

stanowiącym załącznik do zaproszenia do złożenia oferty)należy złożyćwterminie do dnia. . .. . ..:.:... ...:_....:.";fi|#i"1""'u
a) 

|:j:l^? 
(osobiŚcie, listownie na podany adres Zama*lu.lą".go z dopiskiem: oferta nazadanle: .. ..........)

b) ZamawiąącY Przewiduje/nie przewiduje moziiwośc i złożenia oferty faksem/e- mailem.

9, osoby upralvnione do kontaktów ze strony zamawiającego

10. Termin zlv|ązania ofertą

1l. W załączeniu:

(p o dp is Kier owniką Z amaw iaj qc ego)



Za|acznIkrr.3
O'"'i.*rl.*i", udzielania zamólvień,

którvilr wartośc nie przekracza

,rrrir"..i * zlotycli rórvno*,ańości

kwoty 30.000 euro,

(miejscowośći data)

Gmina Zapolice
ul. Plac Strazacki 5

98-161 Zapollce

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadaj ącnazapsĄanie ofęrlowe oferty na zadanie pn,:

zadaniazgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówięnia za

1. Oferuję wykonanie ww,

kwotę w wysokości:

- nętto:

zł

ZŁ),

zł(słownte:
tj, .

O^,

- podatek VAT ,

(słownie:

- brutto:

(słownie:

2, Wyrnagany termin realizaĄiumowy: do dnia ",

3. Oświadczam, że:

Zł),

zł

Zł)

r.

a)zav,lafięw,,zapytaniuofertowym,,waruŃiumowyakceptujęizobowtąZuJe§lv

wprzypadkuprzyjęciamojejofertyjakonajkorzystniejszejdojejzawwęianaWw'

warunkach;

b)posiadamuprawnienianiezbędnedowykonaniaprzedmiotuzamówienia;

c)posiadamniezbędnąwiedzęidoświadczęlieorazdysponujetubbędędysponował

potencjałemtechnicznym,atakŻeosobamizdolnymidowykonaniazamówięnia;

d)znajdujęSięWsl.tuacjiekonomicznejifinansowejzapewniającejwykonanie

zobowiązuje S]lę

zamówienia;

ę) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzięlenia zamówięnia,

4. Załącznlki do oferty:

(poctpis i pieczqtka wykonawcy)



2.

Zalącnlknr 4
do regulaminu udzieIania zanlórvień,
których wańośó nie przekracza
wyrżonej w złotych równowartości
kwoty 30.000 euro.

(p i e cz qt ka Z am aw i aj qc e go)

(miejscowość i data)

PRoToKoŁ
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia: (dostawa/usługa/robota budowlana), kod CPV:
(zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

Wartość szacunkowazamówrcnia ustalonazostała na kwotę ....,., zł netto, co
w oparciu o uŚredniony kurs euro daję równowartoŚÓ ., . .. eufo.

Wykaz wykonawców zaproszonych do złożęnta oferly nalędlizaaję zadania

4. Wykaz wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminię do dnia: . ... r. do godz,, . . ...

5, Opis kry.teriów;

Nr
krvterium Opis kryterium Znaczenie |oń |

6. Wskazanie najkorzystniejszej oferty:

Nazwa firmy:
Siedziba firmy:

1.

L.p.
Data

zaDroszenia
Nazwa firmy Siedziba firmy e _ mail

nr telefonu

L.p. Nazwa firmy Siedziba firmy cena netto
Izl1

cena brutto
Izl]

Uwagi



U zas ad n i en i e rvskazan i a naj korzl.stni e_| szej o fert\. :

8. Protokół sporząclził:

9. Protokół

zatwierdzam / nie zatwierdzam *

(Kierownik Zamaw iaj qcego)

* - niclrntl,zchllc skrcślić



załacznik nr 5

.l'J rlguiunrinu udzielaltil zlrttlorl,icti,

litórvch lt anośc llie 1ltzcli,rlezlt

,rvrir",,li rv zlor;,ell ró\rno§3rtusci

l<rvoty 30,000 ęuro,

cln. ....,....
(miejscowość i data)

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zapo|tce

ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolr:,ce

tel.: (43) 8ż3-19-82,

e-mail : wzad@,zapolicępl _

ż. Nazwa przedmiotu zamówienia:

3.

4.

Tryb postępowania:"""

Nazwawybranegowykonawcy(firma),adres:

5. Uzasadnienie wyboru oferĘ

6.\ilykazwykonawców,którzyzŁoży|ioferĘwtermini

...........,,.:.,. """""",
( pl o d p i s K i e r olu n i kct'/ 61 1y ąlal i llj qc e $o )

Inne lrryteriacena bruttoSiedziba firmyNazwa firmy


