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Świebodzice, 02.12.2020 r.      
 

 

RS.0003.6.2020 

 

Pani 

Halina Mądra 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Świebodzicach      

w/m  
 

 

 

 W odpowiedzi na interpelację z dnia 23.11.2020 r. Pana Sebastiana Białego - Radnego 

Rady Miejskiej w Świebodzicach, przekazaną przy piśmie znak: BR.0003.94.2020.AZ  

z dnia 23.11.2020 r. dotyczącą zamówień do 30 000 euro, informuję, że zgodnie  

z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przepisów w/w aktu prawnego nie stosuje się do zamówień 

i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

30 000 euro.  

W związku z powyższym, w celu ustalenia zasad udzielania zamówień poniżej progu 

określonego w ustawie jw. Zarządzeniem nr 426/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice  

z dnia 11 lutego 2020 r. wprowadzony został Regulamin, który określa m.in. sposób 

prowadzenia procedur o udzielenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych. Jak wynika z § 4 ust. 1 w/w Regulaminu, wybór Wykonawcy poprzedza 

procedura zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego  

lub w Biuletynie Informacji Publicznej albo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 

trzech potencjalnych wykonawców, natomiast zgodnie z § 5 ust. 4 informację o udzieleniu 

zamówienia zamieszcza się po zawarciu umowy na stronie internetowej zamawiającego 

lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto zapisy § 1 ust. 3 i ust. 7 oraz § 7 ust. 1 

w/w Regulaminu określają dodatkowe zasady postępowania przy udzielaniu zamówień,  

tj. m.in. w zakresie zwolnienia od stosowania przepisów regulaminu w przypadku 

wydatków związanych z projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, 

przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów powszechnych, sporządzaniem 

dokumentów planistycznych, etc.  

 



 

Powyższe przepisy nie obligują Zamawiającego do zamieszczania w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach takich dokumentów, jak np. protokoły  

z przeprowadzonych postępowań oraz innych informacji, o których mowa w przedmiotowej interpelacji, 

natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z w/w Regulaminem publikowane muszą być 

wyniki postępowań.  

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 

2. RS a/a 

 

Sporządził:  

Jakub Stolicki  

Wydział Rozwoju, Strategii 

i Zamówień Publicznych  


