
1 z 13 

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi, których wartość zamówienia nie przekracza wartości określonej w art. 138g ustawy Pzp.  
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych w myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), o wartości szacunkowej zamówienia 
nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro oraz udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których 
wartość zamówienia nie przekracza wartości określonej w art. 138g ustawy Pzp. 

2. Do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość zamówienia przekracza wartość określoną  
w art. 138g ustawy Pzp oraz do zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 
euro stosuje się przepisy ustawy Pzp. 

3. Przygotowanie zamówienia objętego niniejszym regulaminem oraz sporządzenie wniosków i notatek stanowi zadanie 
pracowników Działu Zamówień Publicznych wyznaczonych przez Kierownika jednostki do tych zadań przy 
współpracy pracowników merytorycznych PCUW oraz pracowników jednostek obsługiwanych. 

4. Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zgodnie z niniejszym regulaminem stanowi zadanie osoby wyznaczonej 
w Dziale Zamówień Publicznych do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Za przestrzeganie niniejszego regulaminu przez pracowników jednostki odpowiada Kierownik Zamawiającego. 
 

§ 2 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. art. 4 pkt 8 – należy przez to rozumieć zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza progu zwolnienia 
ustawowego określonego w rzeczonym przepisie ustawy Pzp, tj. zamówień do 30 000 euro netto, 

2. BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej, 
3. cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku  

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 t.j. z dnia 2019.01.30), 
4. dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy 

sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo 
rozmieszczenie lub instalację, 

5. kierowniku zamawiającego – Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu,  
6. usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są dostawy  

i roboty budowlane, 
7. usługach społecznych i innych szczególnych usługach – należy przez to rozumieć usługi wymienione  

w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE,  
8. ustawie Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), 
9.  ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U.2019.869 t.j. z dnia 2019.05.10) 
10. wartości zamówienia na usługi społeczne, która nie przekracza wartości określonej w art. 138g ustawy 

Pzp – należy przez to rozumieć wartość zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty:  
a. 750 000 euro – w przypadku zamówień na usługi społeczne innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia  

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;  
b. 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych. 
Wartości wymienione powyżej, a dofinansowane ze środków UE wymagają ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.  

11. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ustawy Pzp lub obiektu budowlanego,  
a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego, 

12. zamawiającym – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu (w skrócie 
CUW) oraz samorządowe jednostki organizacyjne Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,  

13. kierowniku jednostki organizacyjnej – dyrektorzy samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

14. wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę  
w sprawie zamówienia publicznego, 

15.  regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Usług 
Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 
euro oraz udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość zamówienia nie 
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przekracza wartości określonej w art. 138g ustawy pzp.  
 
 

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
§ 3 

1. Podstawą wydatkowania środków publicznych poniżej progu zwolnienia ustawowego, o którym mowa  
w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, jest plan budżetowy jednostki na dany rok budżetowy. Zamówienie może być realizowane 
tylko w momencie posiadania środków pieniężnych na dzień podpisania umowy lub wystawienia zlecenia/faktury. 

2. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach 
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz poprzez optymalne dobranie metod i środków, które będą służyć 
osiągnięciu założonych celów zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

3. Zamawiający przy dokonywaniu wydatków dodatkowo winien kierować się zasadami udzielania zamówień publicznych 
tj.: zasadą równego traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji, proporcjonalności i przejrzystości z zachowaniem 
zasady jawności, formy pisemnej i języka polskiego. 

4. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów niniejszego regulaminu dzielić zamówienia na części lub 
zaniżać jego wartości.  

5. Wydatki do progu zwolnienia ustawowego należy rozpatrywać w kategoriach wydatku sumarycznego. Sumaryczne ujęcie 
wydatku dokonuje się według formuły „rodzaju”1 z uwzględnieniem sposobów ustalania wartości zamówienia zgodnie  
z art. 32 - 35 ustawy Pzp. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia 
postępowania o wartości poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający przystępując do szacowania wartości zamówienia powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę 
usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć, i oszacować ich łączną wartość, 
niezależnie od tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego zadania, czy też sukcesywnie  
w ramach odrębnych zadań. 

7. Wydatki nie podlegające sumowaniu (różne – nie tego samego rodzaju) szacuje się zgodnie z art. 32 – 33 ustawy Pzp. 
8. W zakresie szacowania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, odnosząc się do definicji obiektu budowlanego 

jako wyniku całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie 
spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną należy mieć przede wszystkim na uwadze, iż:  
a. Istnienie obiektu budowlanego powinno być oceniane w związku z funkcją gospodarczą lub techniczną rezultatu 

wykonanych robót budowlanych, 
b. Szacując wartość robót budowlanych składających się na jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją 

gospodarczą i techniczną, niezbędnych do realizacji obiektu budowlanego, Zamawiający powinien dokonać łącznego 
szacowania, sumując wartość robót składających się na ww. zamierzenie2.  

9. Wydatki nieprzewidziane i nieuwzględnione w planie budżetowym jednostki mające swoje obiektywne uzasadnienie, które 
wynikły w trakcie trwania roku budżetowego nie podlegają sumowaniu według formuły „rodzaju”, z wyjątkiem wydatków 
wcześniej uwzględnionych na dany rok, a jeszcze niezrealizowanych tj. niezaangażowanych. W takim wypadku przy 
realizacji zamówienia należy kierować się starannie oszacowaną wartością całego wydatku. 

10. W przypadku robót budowlanych wszystkie zamówienia muszą być poprzedzone procedurami wynikającymi z przepisów 
prawa budowlanego (w tym w szczególności opis przedmiotu zamówienia w formie dokumentacji projektowej lub 
przedmiaru wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót sporządzonych wg Obwieszczenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 obejmującego rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24), 
a ich wycena sporządzona zgodnie z art. 33 ustawy Pzp w oparciu o kosztorys inwestorski bądź na podstawie planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym. 

11. W przypadku robót budowlanych będących wynikiem awarii Zamawiający powinien posiadać udokumentowane zaistnienie 
zdarzenia nieprzewidywalnego i nagłego, które warunkuje podjęcie natychmiastowej interwencji na danym obiekcie 
budowlanym celem przywrócenia go do pełnej sprawności technicznej i użytkowej oraz zabezpieczenie zdrowia  
i życia użytkowników danego obiektu. 

12. W przypadku zadania, którego rozmiary są trudne do ustalenia na etapie wstępnym, z uwagi na nagłość zdarzenia  
i pilność jego realizacji, szacując wartość zamówienia można odstąpić w wyjątkowych sytuacjach od posiadania 
dokumentacji, o której mowa w punkcie powyżej. W tej sytuacji wymagane jest posiadanie dokumentacji składającej się 
ze szczegółowego opisu wymaganych prac wraz z własną wyceną uproszczoną sporządzoną po wizji lokalnej, zatwierdzoną 
przez pracownika i Kierownika Zamawiającego. Rozliczenie nastąpi za faktycznie wykonany zakres prac  
i nie przekroczy ceny ofertowej. 

 
1  Przez zamówienia (usługi, dostawy) tego samego rodzaju należy rozumieć przedmioty (świadczenia) o podobnych właściwościach głównych (treści) i takim 

samym przeznaczeniu, przeznaczone do identycznego lub podobnego sposobu użytku. 
2  Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych „Jak dokonać czynności szacowania przedmiotu zamówienia odnosząc się do definicji obiektu budowlanego  

w ustawie Pzp” dostępna na stronie www.uzp.gov.pl 
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13. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia dokumentuje się notatką służbową, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu. 

14. Podstawę przeliczania wartości zamówienia na wartość euro określaną w ustawie stanowi średni kurs złotego w stosunku 
do euro określany co najmniej raz na dwa lata w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 

 
 

PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
§ 4 

1. W celu określenia jakie zamówienia będą realizowane w danym roku wg jakich trybów i procedur oraz które będą podlegały 
przepisom Pzp, a które niniejszemu regulaminowi, należy w terminie 30 dni od przyjęciu budżetu (planu finansowego) 
sporządzić plan zamówień publicznych na dany rok wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.  

2. Dla zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, które mogą być scalone w jedno zamówienie publiczne należy 
przedłożyć kierownikowi Zamawiającego propozycje takich zadań z oszacowaniem ilości zamawianych dostaw, usług lub 
robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem §3 pkt 6. 

 
 

 
RAMOWA PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ DLA WSZYSTKICH POSTĘPOWAŃ O WARTOŚCI PONIŻEJ 

30 000 EURO, A POWYŻEJ 1 000 PLN 
§ 5 

1. Zamawiający przed dokonaniem zamówienia sporządza wniosek o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych 
o wartości poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, a wyższej niż 1 000 PLN netto, stanowiący załącznik  
nr 2, lub w przypadku wniosku składanego przez jednostki obsługiwane przez CUW o przeprowadzenie procedury na rzecz 
samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego – załącznik nr 5 do Regulaminu.  

2. Do obowiązków Zamawiającego przed złożeniem wniosku należy precyzyjne, z dołożeniem należytej staranności: 
a. określenie przedmiotu zamówienia lub wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia,  
b. oszacowanie wartości zamówienia wg zasad określonych w §3 niniejszego regulaminu.  

3. Wybór najkorzystniejszej oferty każdorazowo ma być poprzedzony określeniem kryteriów oceny oferty i przeprowadzeniem 
procedury jej wyboru. Cena może być jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.  

4. Zamawiający, w celu zagwarantowania większej konkurencyjności i przejrzystości zamówień, może zamieścić zaproszenie 
do składania ofert/zapytanie ofertowe na stronie BIP niezależnie od szacunkowej wartości zamówienia. W takim przypadku 
należy uznać, że Zamawiający dołożył należytej staranności w przeprowadzeniu wyboru oferty najkorzystniejszej nawet  
w sytuacji złożenia 1 ważnej oferty. 

5. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie postępowania zgodnie z niniejszym regulaminem to w szczególności:  
a. skierowane do potencjalnych Wykonawców zaproszenia do składania ofert/zapytania ofertowego (do minimum  

2 Wykonawców) wraz z otrzymanymi w formie papierowej bądź elektronicznej ofertami (minimum 1 ważna oferta); 
b. opcjonalnie wydruk potwierdzający zamieszczone zaproszenia do składania ofert/zapytania ofertowego na stronie BIP 

(w tym przypadku min. 1 ważna oferta).  
c. dokumenty potwierdzające przeprowadzenie procedury wyboru oferty najkorzystniejszej mogą przyjąć formę druku 

oferty, kosztorysu ofertowego, wydruku elektronicznego (ważna data wydruku), oferty lub informacji handlowej 
przesłanej przez Wykonawców z własnej inicjatywy (np. aktualne katalogi, cenniki, foldery itp.). Notatka służbowa 
potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi Wykonawcami będzie uznawana  
za prawidłowe udokumentowanie rozeznania rynku. 

6. Zamawiający decyduje w jakiej formie Wykonawca ma złożyć ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert. 
Oferty przesłane przez Wykonawców (wpływające na adres mailowy lub w formie papierowej), zawierające ceny ofertowe 
i pozostałe istotne elementy służące ocenie w ramach kryteriów oceny ofert zostaną upublicznione dopiero po upływie 
terminu przewidzianego na składanie ofert. W przypadku ofert wpływających na wyznaczony przez Zamawiającego adres 
mailowy datą złożenia oferty jest data wpływu na serwer Zamawiającego. Zamawiający może zażądać od wykonawców 
potwierdzenia ofert przesłanych na adres mailowy poprzez przesłanie ich pisemnej wersji.  

7. Dopuszcza się negocjowanie przez Zamawiającego zaproponowanych przez Wykonawców ofert ze szczególnym 
uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Zasada negocjowania dotyczy ofert 
wszystkich Wykonawców, które zostały złożone do konkretnego zadania i powinna zostać przewidziana w zaproszeniu do 
składania ofert/zapytanie ofertowe. Dopuszcza się również możliwość negocjowania oferty najkorzystniejszej, przed 
upublicznieniem wyboru Wykonawcy. 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać przeprowadzone poprzez bezpośrednie wskazanie wykonawcy, którego 
oferta zapewnia wykonanie zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w §3 pkt 2. Bezpośrednie wskazanie wykonawcy, 
którego oferta zapewnia wykonanie zamówienia zgodnie z zasadami wskazanymi w §3 pkt 2 dopuszczalne jest wyłącznie 
za zgodą Kierownika Zamawiającego, odnotowaną w notatce służbowej, o której mowa w §3 pkt. 13.  
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9. W celu zagwarantowania najwyższej jakości szkoleń, na które pracownicy Zamawiającego są oddelegowani wymóg 
przeprowadzenia procedury wyboru oferty najkorzystniejszej nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia 
kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia itp.), w których uczestniczą pracownicy Zamawiającego. 

10. Wymóg przeprowadzenia procedury wyboru oferty najkorzystniejszej nie ma także zastosowania w przypadku zamówień, 
których przedmiot zamówienia polega na zakupie upominku dla dzieci pracowników lub emerytów, zakupie usług 
notarialnych, drobnych zakupów/usług do kwoty 1 000 PLN netto, zakupie biletów lotniczych, zapewnieniu usług 
hotelarskich w kraju i poza granicami kraju, dystrybucji energii elektrycznej bądź przyłączy elektrycznych, dostawy ciepła 
z sieci ciepłowniczej, wody. 

11. Zamawiający zobowiązany jest sporządzić umowę w formie pisemnej w przypadku zamówień o wartości powyżej kwoty 
10 000 PLN brutto, z zastrzeżeniem pkt. 12 i 14 (dotyczy robót budowlanych). Do umów zawieranych w wyniku udzielenia 
zamówienia poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, a powyżej 1 000 PLN stosujemy przepisy kodeksu 
cywilnego art. 66 – 721. 

12. W przypadku kwoty poniżej 10 000 PLN brutto umową jest złożenie zlecenia dostawy, rachunek, faktura itp.  
13. Realizacja każdego zadania, przedmiotu zamówienia dokumentowana jest fakturami, rachunkami i dopuszczonymi prawem 

dokumentami potwierdzającym złożenie i wykonanie zamówienia, oraz adnotacją o treści „Do niniejszego zamówienia nie 
stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna art. 4 pkt 8 w/w ustawy 
data …….. podpis dyrektora ……... oraz podać numer postępowania” 

14. W przypadku zamówień, gdzie przedmiotem zamówienia są roboty budowlane Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć 
każdorazowo pisemną umowę na przedmiotowe zadanie za wyjątkiem zamówień określonych w §6 niniejszego regulaminu. 

15. W szczególnych przypadkach i uzasadnionych specyfiką robót budowlanych dopuszcza się zastosowanie wynagrodzenia 
ryczałtowego przy ściśle sprecyzowanym zakresie zadania. W takim przypadku należy pamiętać, iż nie jest możliwe, po 
zawarciu umowy, zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie aneksowania umowy.  

16. W przypadku konieczności aneksowania umowy, w szczególności w zakresie terminu jej obowiązywania, wartości bądź 
zakresu wymagane jest sporządzenie notatki służbowej określającej uzasadnienie aneksowania umowy (wszelkie 
okoliczności istotne z punktu widzenia sprawy, ich ewentualna nieprzewidywalność lub oparcie o przewidywane zmiany 
przewidziane w umowie). 

17. Po wyborze oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert spełniającej warunki udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, wybór oferty 
dokumentowany jest protokołem postępowania (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu) za wyjątkiem zamówień 
o których mowa w §6 niniejszego regulaminu, a także przesyła się informację o wyniku postepowania do wykonawców. 

18. Zamawiający stosuje zasadę jawności prowadzonego postępowania. 
 
 

PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO KWOTY 1 000 PLN NETTO  
§ 6 

1. W przypadku wydatków nieprzekraczających kwoty 1 000 PLN netto Zamawiający nie ma obowiązku stosowania zapisów 
niniejszego Regulaminu za wyjątkiem zapisów określonych w §3 i §4.  

2. Zamawiający nie może zaniżać wartości ani dzielić drobnych zamówień dotyczących tego samego przedmiotu zamówienia 
celem uniknięcia konieczności stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Zamówienia poniżej 1 000 PLN netto dokumentowane są notatką, o której mowa w §3 ust. 13 oraz rachunkiem, fakturą 
lub innym, dopuszczonym przepisami prawa, dokumencie potwierdzającym złożenie i wykonanie zamówienia, a także 
adnotacją o treści „Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych oraz zasad regulaminu wewnętrznego …………………… Podstawa prawna art. 4 pkt 8 w/w ustawy oraz §6 
regulaminu udzielania zamówień publicznych w ………………… data …….. podpis dyrektora” 

 
 

PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, KTÓRE SĄ LUB BĘDĄ FINANSOWANE/WSPÓŁFINANSOWANE  
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 

§ 7 
1. Szczegółowe warunki przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, które są 

finansowane/współfinansowane ze środków unijnych, określają wytyczne programowe, w ramach których pozyskano 
środki zewnętrzne na realizację projektu lub umowa o dofinansowanie projektu, w tym m.in.: rodzaj zamówień 
realizowanych zgodnie z ustawą Pzp albo zasadą konkurencyjności, zobowiązanie beneficjenta do uwzględniania aspektów 
społecznych, stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bezrobotnych. 

2. Zamawiający realizując zadanie finansowane/współfinansowane ze środków unijnych o wartości powyżej 50 000 PLN netto 
zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

3. Dodatkowo Zamawiający realizując zadanie finansowane/współfinansowane ze środków unijnych o wartości powyżej 
50 000 PLN netto zobowiązany jest łącznie do:  
a. opublikowania zapytania ofertowego na stronie internetowej BIP,  
b. upublicznienia zapytania ofertowego na stronie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/  
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c. upublicznienia informacji o wyniku postępowania na stronie BIP, a także na stronie ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.  

4. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego: 
a. wpłynie tylko jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną, 
b. nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury zgodnie 

z §5 pkt 8, przy czym zawarcie umowy z podmiotem powiązanym, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą właściwej 
instytucji będącej stroną umowy. 

 
 

PROWADZENIE REJESTRU ZAMÓWIEŃ 
§ 8 

1. W celu spełnienia wymogów określonych w art. 98, ust. 2 ustawy Pzp Dział Zamówień Publicznych Powiatowego 
Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi rejestr wszystkich zamówień publicznych udzielonych 
przez CUW w danym roku budżetowym z podziałem na rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana). 

2. Na podstawie prowadzonego rejestru Dział Zamówień Publicznych Powiatowego Centrum Usług Wspólnych 
w Kędzierzynie-Koźlu sporządza sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych zgodnie z wymogami ustawy Pzp. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 9 

1. Postanowienia niniejszego regulaminy dotyczą także zamówień wspólnych realizowanych na podstawie Uchwały Zarządu 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia 
postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego. 

2. W przypadku realizacji zamówień dla innych jednostek organizacyjnych, do obowiązków Kierowników tych jednostek należy 
precyzyjne, z dołożeniem należytej staranności, określenie przedmiotu zamówienia, wymagań w stosunku do przedmiotu 
zamówienia oraz oszacowanie wartości zamówienia. 

3. Zamawiający zgodnie ze swoim wyborem porozumiewa się z wykonawcą w języku polskim, pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 

4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekazuje informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach oraz nazwy (firmy) i adresy wykonawców. 

5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, zakresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności, gdy: 
a. nie wpłynęła żadna oferta, 
b. wszystkie oferty zostaną odrzucone, 
c. nie wpłynie żadna ważna oferta.  

7. Zamawiający może unieważnić, zamknąć lub odwołać postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 
 

§ 10 
1. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są: 

a. zamówienia, którym nadano klauzulę „tajne” lub „ściśle tajne” zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, 
lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego, 

b. umowy z zakresu prawa pracy, 
c. usługi prawnicze polegające m.in. na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi 

organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, 
d. pozostałe zamówienia określone w art. 4, oraz w art. 4aa÷4d, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Dokonywanie wydatków, o których mowa w ust. 1 powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny,  
z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2019.869 t.j. z dnia 2019.05.10)  
o finansach publicznych. 

 
§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Spory kompetencyjne powstałe w związku ze stosowaniem przepisów Regulaminu rozstrzyga Kierownik Zamawiającego.  
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ZAŁĄCZNIK XIV Dyrektywy 24 UE 
USŁUGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 74 Dyrektywy i art. 138g PZP Rozdz. 6 

Kod CPV Opis 

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 Usługi w 
zakresie pozyskiwania pracowników świadczących pomoc domową];  
79624000-4 [Usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego] i 
79625000-1 [Usługi w zakresie pozyskiwania personelu medycznego]  
od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5, 
98500000-8 [Zatrudnianie pracowników do prowadzenia gospodarstwa domowego] 
i  
98513000-2 do 98514000-9 [Usługi siły roboczej dla gospodarstw domowych, 
usługi personelu agencji dla gospodarstw domowych, usługi urzędnicze dla 
gospodarstw domowych, usługi pracowników tymczasowych dla gospodarstw 
domowych, usługi pracowników pomagających w prowadzeniu gospodarstwa domo-
wego, usługi w gospodarstwie domowym] 

Usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne 

85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 [Usługi administracji publicznej, obrony 
i zabezpieczenia socjalnego], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 
od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 Usługi edukacyjne i 
szkoleniowe do 80660000-8;  
od 92000000-1 do 92700000-879950000-8 [Usługi w zakresie organizowania 
wystaw, targów i kongresów],  
79951000-5 [Usługi w zakresie organizowania seminariów],  
79952000-2 [Usługi w zakresie organizacji imprez],  
79952100-3 [Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych],  
79953000-9 [Usługi w zakresie organizacji festiwali],  
79954000-6 [Usługi w zakresie organizacji przyjęć],  
79955000-3 [Usługi w zakresie organizacji pokazów mody],  
79956000-0 [Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw] 

Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki 
zdrowotnej i kultury 

75300000-9 Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia 
społecznego (1) 

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 
75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 

Świadczenia społeczne 

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, w tym 
usługi świadczone przez związki zawodowe, organi-
zacje polityczne, stowarzyszenia młodzieżowe i inne 
organizacje członkowskie 

98131000-0 Usługi religijne 

55100000-1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0 , 
55521000-8 Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw 
domowych,  
55521100-9 Usługi rozwożenia posiłków,  
55521200-0 Usługi dowożenia posiłków] 
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków,  
55522000-5 Usługi dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych, 
55523000-2 Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji, 
55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół, 
55510000-8 Usługi bufetowe,  
55511000-5 Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy 
klientów,  
55512000-2 Usługi prowadzenia bufetów,  
55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych 

Usługi hotelowe i restauracyjne 

Kod CPV Opis 

79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5 Usługi prawne, niewyłączone na mocy art. 10 lit. d) 

75100000-7 do 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8  
do 75131000-3 

Inne usługi administracyjne i rządowe 

75200000-8 do 75231000-4 Świadczenie usług na rzecz społeczności 
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75231210-9 do 75231230-5; 75240000-0 do 75252000-7; 794300000-7; 
98113100-9 

Usługi w zakresie więziennictwa, bezpieczeństwa 
publicznego i ratownictwa, o ile nie są wyłączone na 
mocy art. 10 lit. h) 

79700000-1 do 79721000-4 [Usługi detektywistyczne i ochroniarskie, usługi 
ochroniarskie, usługi nadzoru przy użyciu alarmu, usługi strażnicze, usługi w zakresie 
nadzoru, usługi systemu namierzania, usługi w zakresie poszukiwania osób 
ukrywających się, usługi patrolowe, usługi w zakresie wydawania znaczków 
identyfikacyjnych, usługi detektywistyczne i usługi agencji detektywistycznych]  
79722000-1 [Usługi grafologiczne],  
79723000-8 [Usługi analizy odpadów] 

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 

98900000-2 [Usługi świadczone przez zagraniczne organizacje i organy] i 
98910000-5 [Usługi specjalne dla międzynarodowych organizacji i organów] 

Usługi międzynarodowe 

64000000-6 [Usługi pocztowe i telekomunikacyjne],  
64100000-7 [Usługi pocztowe i kurierskie],  
64110000-0 [Usługi pocztowe],  
64111000-7 [Usługi pocztowe dotyczące gazet i czasopism],  
64112000-4 [Usługi pocztowe dotyczące listów],  
64113000-1 [Usługi pocztowe dotyczące paczek],  
64114000-8 [Usługi okienka pocztowego],  
64115000-5 [Wynajem skrzynek pocztowych],  
64116000-2 [Usługi poste- restante],  
64122000-7 [Wewnętrzne biurowe usługi pocztowe i kurierskie] 

Usługi pocztowe 

50116510-9 [Usługi w zakresie formowania opon],  
71550000-8 [Usługi kowalskie] 

Usługi różne 

(*) Usługi te nie są objęte zakresem niniejszej dyrektywy, jeżeli zorganizowane są jako usługi o charakterze nieekonomicznym 
świadczone w interesie ogólnym. Państwa członkowskie mogą organizować świadczenie obowiązkowych usług społecznych 
lub innych usług jako usług świadczonych w interesie ogólnym lub jako usług  
o charakterze nieekonomicznym świadczonych w interesie ogólnym. 
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załącznik nr 1 do Regulaminu Zamówień Publicznych 
 

Kędzierzyn-Koźle, dnia ............................. 
NUMER ZAMÓWIENIA: ……………………………….. 
 
 

Notatka służbowa w sprawie: 
1) ustalenia przedmiotu zamówienia; 
2) w przypadku dostaw i usług – ustalenia okresowej powtarzalności lub braku okresowej powtarzalności tego samego 

rodzaju; 
3) ustalenia wartości zamówienia; 
4) ustalenia podstaw prawnych i faktycznych wyłączenia obowiązku stosowania przepisów Ustawy przy udzielaniu 

zamówienia; 
5) ustalenia sposobu udzielenia zamówienia / i kryteriów wyboru i oceny najkorzystniejszej oferty*) 
wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów Ustawy. 

 
Ustalono, co następuje:  

postępowanie o udzielenie zamówienia na: 
 

...................................................................................................................................................................................... 
(nazwa zadania zamówienia zgodnie ze zbiorczym rocznym planem zamówień publicznych) 

 
kod CPV …………………………………… 

 
o szacunkowej wartości NETTO ............................................................................................................, 

(podać wartość w złotych i równowartość w euro netto) 
 
ustalonej w dniu …………………. w dokumencie szacowania wartości zamówienia/kosztorysie inwestorskim*) stanowiącym 
załącznik do notatki służbowej. 

 
W związku z wystąpieniem następujących przesłanek prawnych i faktycznych, określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwaną dalej Ustawą:  

 
art. ………………….. 

(wymienić wraz z podaniem sygnatury stosownych przepisów prawa zamówieniach publicznych) 
 

 
jest wyłączone z obowiązku stosowania przepisów Ustawy, a postępowanie o udzielenie zamówienia  
w celu zapewnienia wydatkowania środków z zachowaniem zasad celowości, oszczędności, terminowości realizacji zamówienia 
oraz uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów – winno zostać przeprowadzone: 
1) w trybie konkurencyjnym, poprzez zaproszenie więcej niż jednego wykonawcę do udziału w postępowaniu i dokonanie 

oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące obiektywne, wymierne kryteria: 
a) .................................................................................................. 
b) ............................................................................................... 
c) .................................................................................................. *) 

2) poprzez bezpośrednie wskazanie następującego wykonawcy…………………………………………………, którego oferta zapewnia 
wykonanie zamówienia zgodnie z zasadami celowości, oszczędności, terminowości realizacji zamówienia oraz uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów.   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(podać uzasadnienie bezpośredniego wskazania wykonawcy) 
 
 
………………………………………………………………………………. 

 (Data i czytelny podpis osoby sporządzającej notatkę) 
 
 
ZATWIERDZONO:  

…………………………………………… 
(Data, pieczęć i podpis Dyrektora CUW  
lub osoby upoważnionej)  

 
*) niepotrzebne skreślić lub wpisać „nie dotyczy” 
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załącznik nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych 

Kędzierzyn-Koźle, dn. ………………………..  
 
Pieczątka Zamawiającego  

NUMER ZAMÓWIENIA: ……………………………….. 
 

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 USTAWY PZP  

dotyczy Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu  

 

1. Nazwa, przedmiot zamówienia:  

………………………………... 
2. Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana  

3. Termin realizacji zamówienia: ………………………………………. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

5. Uzasadnienie zastosowania wyłączenia ustawowego z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 Wartość szacunkowa zamówienia została wyliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 34 ust. 1 ustawy Pzp 
oraz przeliczona wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 2453). Wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro, w związku z powyższym 
zamawiający nie stosuje ustawy Pzp. 

6. Wydatek finansowany / współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: nie/tak  

7. Zaproszenie do składania ofert: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(zostanie zamieszczone na stronie BIP/wysłano do wykonawców e-mail/bezpośrednio wskazano wykonawcę) 

8. Szacunkowa wartość całego zamówienia (netto) ustalona z należytą starannością (podać wartość całkowitą uwzględniając termin 
realizacji zamówienia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia): 

Szacunkowa wartość całego zamówienia (netto) wynosi: ………………………………. zł. 

 Wartość szacunkowa całego zamówienia w euro ustawowego zgodnie z Rozporządzeniem wynosi: ……………………….. euro. 

 Sporządzający dokument szacowania wartości zamówienia: ………………………………………………………….  

9. Przewidywana kwota przeznaczona wynosi: …………………… zł brutto  

10. Wydatek przewidziany w planie finansowym jednostki: dział: 750 rozdział: 75085 §: 4300  

Potwierdzenie posiadanych środków w planie finansowym jednostki 

(Data i podpis i pieczątka Głównego Księgowego lub osoby upoważnionej) 

 

11. Osoba przygotowująca dokumentację /pracownik Zamawiającego:  

 …………………………………………………………………………… 
12. W celu zapewnienia wydatkowania środków z zachowaniem zasad celowości, oszczędności, terminowości realizacji zamówienia 

oraz uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów – winno zostać przeprowadzone  
1) w trybie konkurencyjnym, poprzez zaproszenie więcej niż jednego wykonawcę do udziału w postępowaniu i dokonanie oceny 

i wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące obiektywne, wymierne kryteria: 
a) .................................................................................................. 
b) .................................................................................................. 
c) .................................................................................................. *) 

2) poprzez bezpośrednie wskazanie następującego wykonawcy…………………………………………………, którego oferta zapewnia 
wykonanie zamówienia zgodnie z zasadami celowości, oszczędności, terminowości realizacji zamówienia oraz uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(podać uzasadnienie bezpośredniego wskazania wykonawcy) 

 

WNIOSKUJĄCY  
(Podpis i data osoby wnioskującej) 

 

ZATWIERDZAJĄCY 
(Podpis i pieczątka Kierownika Zamawiającego – DYREKTORA CUW) 

 

 



10 z 13 

 

załącznik nr 3 do Regulaminu Zamówień Publicznych  
 

Numer zamówienia: ……………………….. 

Protokół postępowania  
 

wydatki realizowane w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)  

1. Zamawiający 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………..   
Pełna nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

2.  
 

Przedmiot zamówienia  
 
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

......................................................................................................................................  
2. Wartość zamówienia została ustalona  

a) na kwotę netto........................... PLN, co stanowi równowartość ............................ euro  
b) w dniu ..............……. r. na podstawie (wskazać odpowiedni dokument, np. planowane koszty, 

kosztorys inwestorski, program funkcjonalno-użytkowy)…………. 
3. Udzielenie zamówienia zostało poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków 

publicznych o wartości poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp zatwierdzonego w dniu 
……………………………. 

3. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do przygotowania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.3 
…………………………………………………. (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)  

4. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 
 opublikowanie zapytania ofertowego na stronie internetowej BIP od dnia………………… 

do dnia……………….. 
 opublikowanie zapytania ofertowego na stronie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl od dnia…………… do dnia……………….. 
 umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym od 

dnia………………… do dnia……………….. 
 przesłano do wykonawców w dniu ……………………. 

 
5. Miejsce i termin składania ofert 

 
1. Miejsce składania ofert ……………………………………………………………………………………..… 
 
2. Termin składania ofert upłynął w dniu ….....…. r. o godz. ... : … 

6. 
 
 

Otwarcie ofert 
 
1. W postępowaniu: 

 nie wpłynęła żadna oferta 
 

 wpłynęły oferty  
L.p. Nazwa Wykonawcy Kryterium oceny / uwagi 

(należy wpisać cenę netto, 
brutto i inne oceniane kryteria 

oceny ofert) 

Spełnienie warunków 
(1/0) 

Spełnia – wpisać 1 
Nie spełnia – wpisać 0 

1.     
2.    
3.     
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7. 

Najkorzystniejsza oferta 
 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę (podać nazwę (firmę) lub imię i nazwisko wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania i 

cenę brutto): 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

8. Zawiadomienie o wyniku postępowania/unieważnieniu3 postępowania  
 
1. Zawiadomienie o wyniku/unieważnieniu postępowania: 

 
 zostało przesłane Wykonawcom w dniu …...........…. r. w sposób: …………………………………… (mailem, 

faksem, pisemnie)  
 opublikowane na stronie internetowej BIP od dnia………………… do dnia……………….. 

 
 opublikowane na stronie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl od dnia…………… do dnia……………….. dotyczy 
postępowań dofinansowanych z UE 
 

 umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym od 
dnia………………… do dnia……………….. 

 
2. Powody unieważnienia (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): ……………………..…….…………………      

...................................................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................ 
       .............................................................................................................................................................  

9. Osoba sporządzająca protokół 
 
Protokół sporządził: …………………………………………………………………………………………………. 
                                                                 (data, imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół)   

10. Zatwierdzenie protokołu 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
        (imię i nazwisko kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego) 
 
 

Kędzierzyn-Koźle, dn.………………………………………………………………… 
                                                                                

 

 
3 Niepotrzebne skreślić 
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załącznik nr 4 do Regulaminu Zamówień Publicznych 

PLAN ZAMÓWIEŃ NA ROK ……………..  
 

Poz. 
PLANU Kategoria  CPV 

Przedmiot zamówienia 
(podać nazwę zadania) 

RODZAJ 
(dostawa, usługa, robota 

budowlana) 

WARTOŚĆ 
SZACUNKOWA 

PLANU 
[netto]  

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia 
[brutto] 

Plan w 
EURO  

Wg kursu 
4,2693 

TRYB Czas realizacji (miesiąc) 

1                   

2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   

 
 
Legenda: 

1. Kategoria zamówienia (pn. sprzęt komputerowy, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne) 
2. CPV – numer określający opis przedmiotu zamówienia, znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/cpv,-cpc2   
3. Przedmiot zamówienia – podać nazwę określoną przez Zamawiającego  
4. Rodzaj – dostawa, usługa lub robota budowlana 
5. Wartość szacunkowa netto – wartość zamówienia ustalona z należytą starannością bez podatku od towarów i usług 
6. Orientacyjna wartość zamówienia [brutto] – posiadane środki w budżecie jednostki, przeznaczone na dany przedmiot zamówienia 
7. Plan w euro – wartość szacunkowa zamówienia przeliczona wg kursu 4,2693 z przeliczona wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2453). 
8. Tryb – przewidywany tryb zamówienia lub innej procedury udzielenia zamówienia. tryby zamówień wg ustawy Pzp: 

PN - przetarg nieograniczony 
ZOC - zapytanie o cenę 
ZWR - zamówienie z wolnej ręki 
NBO - negocjacje bez ogłoszenia 

9. Czas realizacji (miesiąc) – podać miesiąc, w którym przewiduje się wszczęcie procedury 
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załącznik nr 5 do Regulaminu Zamówień Publicznych 

Kędzierzyn-Koźle, dn. ………………………..  
      

Pieczątka jednostki 
 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PROCEDURY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
dotyczy samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

 

1. Nazwa, przedmiot zamówienia:  

………………………………... 
2. Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana  

3. Termin realizacji zamówienia: ………………………………………. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: ……………….………………………………. 

5. Uzasadnienie zastosowania wyłączenia ustawowego z ustawy Prawo zamówień publicznych (podać uzasadnienie prawne oraz faktyczne): 
…………………………………………………………………………………………….……………… 

6. Wydatek finansowany / współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: nie/tak  

7. Szacunkowa wartość całego zamówienia (netto) ustalona z należytą starannością (podać wartość całkowitą uwzględniając termin realizacji 
zamówienia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia): 

Szacunkowa wartość całego zamówienia (netto) wynosi: ………………………………. zł. 

 Wartość szacunkowa całego zamówienia w euro ustawowego zgodnie z Rozporządzeniem wynosi: ……………………….. euro. 

 Sporządzający dokument szacowania wartości zamówienia: ………………………………………………………….  

8. Przewidywana kwota przeznaczona wynosi: …………………… zł brutto  

9. Wydatek przewidziany w planie finansowym jednostki na rok ……………… 

10. Osoba przygotowująca opis przedmiotu zamówienia:  

 …………………………………………………………………………… 
11. Proponowane obiektywne, wymierne kryteria oceny ofert: 

a) .................................................................................................. 
b) .................................................................................................. *) 

12. Istotne postanowienia przyszłej umowy/zlecenia: 
a) .................................................................................................. 
b) .................................................................................................. *) 

13. Dane potencjalnych wykonawców, których należy poinformować o postępowaniu: 
a) Nazwa wykonawcy: ..................................................................... 
b) Adres wykonawcy: ...................................................................... 
c) Telefon/e-mail: ........................................................................... *) 

 

WNIOSKUJĄCY  
(Data, podpis i pieczątka kierownika samorządowej jednostki 
organizacyjnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) 

 

 

WYPEŁNIA POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU  

1. DATA WPŁYWU WNIOSKU DO PCUW: ………………………………….. 

2. NUMER ZAMÓWIENIA OKREŚLONY W REJESTRZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PCUW: ……………………………….. 

3. WYDATEK PRZEWIDZIANY W PLANIE FINANSOWYM JEDNOSTKI:  

POTWIERDZENIE POSIADANYCH 
ŚRODKÓW W PLANIE FINANSOWYM 
JEDNOSTKI 

  

(Data, podpis i pieczątka księgowej) (Data, podpis i pieczątka Głównego Księgowego 
lub osoby upoważnionej) 

ZATWIERDZAJĄCY DO REALIZACJI 
(Data, podpis i pieczątka DYREKTORA PCUW lub osoby upoważnionej) 

 

 

Załączniki: 
1) Opis przedmiotu zamówienia 
2) Dokument szacowania wartości zamówienia 
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