
ZARZĄDZENIE NR 780/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zasad udzielania zamówień realizowanych z udziałem środków unijnych 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach Zasady udzielania zamówień 
realizowanych z udziałem środków unijnych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 
kwoty 30.000 euro, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikom Wydziałów.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta 
Świebodzice

Bogdan Kożuchowicz
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ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ  

REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 

 

 

§1 

Zasady ogólne 

 

1. Zasady stosuje się do udzielania zamówień realizowanych z udziałem środków unijnych o 

wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

2. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad: 

1) zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, 

2) racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania 

środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową 

realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania 

najlepszych efektów z danych nakładów. 

3. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy jednostki 

zapewniający bezstronność i obiektywizm. 

4. Za przestrzeganie zasad udzielania zamówień z udziałem środków unijnych odpowiedzialni 

są: 

1) kierownicy komórek dokonujących wydatku, 

2) inni pracownicy jednostki w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu 

zamówienia. 

5. Zasady nie mają zastosowania, jeżeli zamówienie udzielane jest za pośrednictwem 

elektronicznej platformy katalogów produktów (eKatalogi) oraz jeżeli występują przesłanki 

zastosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

 

§2 

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia 

 

1. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia pracownik wydziału merytorycznego 

Urzędu Miejskiego szacuje z należytą starannością wartość zamówienia, w szczególności w 

celu ustalenia czy istnieje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. Szacunkową wartość zamówienia ustala się z 

uwzględnieniem danych historycznych, bieżących cen rynkowych oraz wszelkich innych 

dostępnych informacji, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane na podstawie 

zestawienia (np. w formie kosztorysu inwestorskiego) rodzaju, zakresu i ilości robót 

budowlanych wraz z ich cenami rynkowymi. 

3. Szacunkową wartość zamówienia ustala się w złotych i przelicza na euro według średniego 

kursu złotego w stosunku do euro określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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4. W przypadku zmiany średniego kursu złotego w stosunku do euro Kierownik komórki ds. 

zamówień publicznych niezwłocznie, w formie pisemnej powiadamia, o tym fakcie 

Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego. 

5. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować.   

6. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia 

obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§3 

Zasady zawierania umów w trybie rozeznania rynku 

(2 tys. zł – 50 tys. zł netto włącznie) 

 

1. W przypadku wydatków o wartości od 2 do 50 tys. zł netto włącznie, beneficjent musi 

posiadać, o ile to możliwe, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż 

dana usługa, robota lub dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. 

2. W przypadku wydatków o wartości od 2 do 20 tys. zł netto, dokumenty potwierdzające 

dokonanie rozeznania rynku to w szczególności: skierowane do potencjalnych wykonawców 

zapytania ofertowego (bądź wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie 

internetowej) wraz z otrzymanymi ofertami, czy tez wydruki ze stron internetowych 

przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców. Dokumenty potwierdzające 

rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności formę: pisma, wydruku listu 

elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje 

handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji handlowej przestanej przez 

wykonawców z własnej inicjatywy. Zamawiający winien w wyniku przeprowadzonego 

rozeznania otrzymać co najmniej dwie ważne oferty. Wymóg ten będzie spełniony również 

wtedy, gdy w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej 

ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta. Przy czym oferta 

niezgodna z zapytaniem ofertowym/ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej. 

3. W przypadku wydatków o wartości od 20 do 50 tys. zł netto włącznie oraz w przypadku 

zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których 

mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, dokumentowanie rozeznania rynku obejmuje co 

najmniej wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej 

beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie, przeznaczonej do umieszczania 

zapytań ofertowych wraz z otrzymanymi ofertami. Zamawiający winien otrzymać co 

najmniej jedną ważną ofertę. 

4. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi 

wykonawcami nie będzie uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku. 

5. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, beneficjent powinien 

wskazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez 

rozeznania rynku. 

6. Wymóg rozeznania rynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia 

kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia itp.), w których uczestniczy nie więcej niż 5 

pracowników beneficjenta. Szkolenia grupowe (tj. szkolenia zorganizowane w całości na 

zlecenie beneficjenta lub w których uczestniczy więcej niż 5 pracowników beneficjenta) są 

objęte wymogiem rozeznania rynku. 
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7. Do zamówień zawartych w trybie rozeznania rynku mają zastosowanie postanowienia 

Wytycznych dot. konfliktu interesu. 

 

§4 

Zasady zawierania umów zgodnie z zasadą konkurencyjności 

(powyżej 50 tys. zł netto - 30 tys. euro) 

 

1. Udokumentowane szacowanie wartości zamówienia, zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 pkt, 1) 

Wytycznych. 

2. Określenie przygotowywanych dokumentów w ramach postepowania o udzielenie 

zamówienia: zapytanie ofertowe oraz ew. dodatkowe elementy: specyfikacja warunków 

zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, istotne warunki umowy itp. 

3. Upublicznienie zapytania ofertowego, zawierającego co najmniej: opis przedmiotu 

zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, ich wagi punktowe i 

sposób punktacji, termin składania ofert, warunki zmiany umowy (elementy te można 

zastosować również w przypadku procedury rozeznania rynku). Upublicznienie zapytania 

ofertowego polega na: 

- umieszczeniu zapytania na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego (zgodnie ze stanowiskiem MR z dn. 18.12.2015 r., 

znak: DWI.VI.8620.14.2015.DK.1NK: 3427/98/15, które dostępne jest pod adresem: 

http://poiis.nfosigw.gov.pl!o-programie/dokumenty-i-zalecenia-w-zakresie-kontroli-

zawierania-umow/alecenia/). 

Baza Konkurencyjności Funduszy· Europejskich jest dostępna pod następującymi adresami: 

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl. 

Natomiast, zgodnie z postanowieniami podrozdziału 6.5.3 Wytycznych - przypis 43 do pkt 7 

lit. a ppkt ii], jeśli wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem umowy 

o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie 

ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech 

potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie 

co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę - zgodnie z 

stanowiskiem MR z dnia 26.01.2016 r. znak: DWI.V.~620.2.2016.DK.1, które dostępne jest 

pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/o-programie/dokumenty-i-zalecenia-wzakresie- 

kontroli-zawierania-umow/alecenial/. 

Beneficjenci będący podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej 

stosowania, dodatkowo mogą umieścić zapytanie na innej stronie internetowej, 

przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych - stosownie do możliwości 

przewidzianej w podrozdziale 6.5.3 pkt. 7 lit. a) ppkt. ii Wytycznych. 

4. Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, określenie zasad ustalania warunków udziału w 

postępowaniu i kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami Podrozdziału 6.5.1 pkt. 

2), 5), 6) oraz 6.5.3 pkt, 5)a) lit. i Wytycznych. 

5. Wybór najkorzystniejszej spośród wszystkich złożonych ofert w oparciu o ustalone w 

zapytaniu ofertowym kryteria oceny (wybór dokumentowany jest stosownym protokołem). 

6. Określenie zasad przygotowania i treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, zgodnie z postanowieniami Podrozdziału 6.5.3 pkt. 9) i 10) Wytycznych. 
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7. Określenie sposobu informowania o wyniku postepowania, zgodnie z postanowieniami 

Podrozdziału 6.5.3 pkt, 11 Wytycznych. 

 

§5 

Rejestr zamówień publicznych 

 

1. Wszystkie wydatki winny być udokumentowane stosownym dokumentem (fakturą VAT, 

rachunkiem)  opisanym przez kierowników lub upoważnionych pracowników do akceptacji 

i kontroli dokumentów kasowych. 

2.  Wszystkie dokonane wydatki podlegają ewidencjonowaniu w rejestrze wydatków do 

30.000 euro. 

3. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Kierownik komórki merytorycznej.  

 

§ 6 

Odstąpienie od stosowania Regulaminu 

 

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Kierowników Wydziałów Burmistrz Miasta może 

wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie zarządzenia, Burmistrz Miasta wprowadza
w Urzędzie Miejskim Zasady udzielania zamówień realizowanych z udziałem środków unijnych o
wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, aby ujednolicić i uściślić
sposób wydatkowania środków publicznych, aby był on oszczędny i celowy z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów.

Sporządził: Łukasz Kurpisz
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