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Zarządzenie Nr PCPR.OI 0I.2.5.201 4
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie : Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złoĘch polskich równowartości 30 000 euro.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnta 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowten
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póżn.zm.), art.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 855 z poźn. Zm.), $ 9 ust. 3 statutu
Powiatowęgo Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzlbą w Więcborku
przyjętego uchwałą Nr XXII/157120I2 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia
29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibąw Więcborku

zarządzarn, co następuj e :

$1. Wprowadzam ,'Regulamin udzielania zamówien publicznych, których wartość
nie przekracza wyraŻonej w złotych polskich równowaftoŚci 30 000 euro'' w brzmieniu
stano wi ąc y m załącznlk do ni ni ej s ze go zar ządzenia.

Wykonanie zaruądzenia powierzam wszystkim pracownikom, dla których PCPR
pracodawcą.

$3. Referenta ds. kadrowo - księgowych PCPR zobowiązuję do niezwłocznęgo zapoznania
pracowników PCPR z tresciądokumentu, o którym mowa w $ 1 w sposób ustalony zgodnie
z $ I7 ust.3 dokumentu' o którym mowa w $1.

$ 4. Traci moc Zarządzenie Nr PCPR.0101 .2.I2.20I3 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Więcborku z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie ,,Regulaminu udzielania
zamowten publicznych, których warlośó nie przekracza w1lraŻonej w złotych polskich
równowartości kwoty 14.000 eulo''.

$5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

$2.
.jest

G'rzegorz Szlezer
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Nr PCPR.O101.2.5.2014

. Dyrektora Powiatowego Centrum

. Pomocy Rodzinie w Więcborku
z dniaZ5 częrwcaŻ)l{r.

REGULAMIN
IJDZIF,L ANIA ZAMOWIBŃ PUBLICZNYC H, KT ORYCH WART o Ś C

NIE PRZEKRACZA WYRAZONEJ w ZŁDTY CH POLSKICH RÓwNowART oŚCI
30 000 EURO

Dział I. PODSTAWY PRAWNE
s1

1. Niniejszy regulamin wydany Został Zgodnie Z następującymi aktami plawnymi:

1) Ustawa zdnia29 stycznia2004r. Prawo zamówięńpublicznych (Dz.U. z2073 r.,

poz.907 zpóżn.zm,) oraz akty wykonawcze'

2) Ustawa z dma 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 22013 r., poz. 885
zpożn. zm.)

3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z Ż0I4, poz.IZl),

4) Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim
z siedz|bąw Więcborku.

Dział II. POSTANOWIENIA oGoLNE

$2
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Ustawie lub Pzp - naleŻy ptzez to rozumieć ustawę z dnia29 stycznta2))4 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z poźn.Zm.),

2) dostawach' usługach, robotach budowlanych - na|eŻy przyjąć znaczęnię tych pojęć

określone w $ 3 ust.3, pkt. 7,2,3 niniejszego Regulaminu,

3) postępowaniu - należy przęz to rozumieó ogół czynności podejmowanych w celu
udzielenia zamówienia publicznego,

4) Zamawlającym lub PCPR - należy przęz to rozumięć Powiatowę Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzlbą w Więcborku oraz Powiatowy Zespoł
ds. orzękania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
(PZooN) , ptzy czym określenia te mają rownowazne znaczenie i mogą być uzywane
zamiennie,

5) udzieleniu zamówienia - naleŻy przęz to rozumięc zawarcię umowy w sprawie

zamówienia publicznego,

6) IJZP - naIeŻy przezto rozumiećUrządZamowief Publicznych,

7) Ustawie ofp - nalezy przezto rozumieó ustawę zdniaL7 sierpnia}}}9r. o finansach

publicznych (Dz.U. z20I3 t. poz.885 z póżn. zm.),
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jednostce zamawiającej - naleŻy przez to rozumieć PCPR,

Wnioskujący, pracownik merytoryczny pracownik, do którego obowiązkow
słuzbowych naIeży załatwienie Sprawy z danego zakresu.

10) kierowntku Zamawiającego - należy przęZ to rozumieó Dyrektora PCPR oraz osoby
up o wazni o ne pr ZeZ ni e go do wyko nywani a zadan Zamawiaj ąc e go,

$3
7. Zamawiającym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibąw Więcborku.

2. Regulamin określa wewnętrzne zasady l organizację przy prowadzeniu postępowań
w sprawach zamówień publicznych na:

1) dostawy przez które nalezy rozumieć nabywanie rzeczy,praw oTaz innych dóbr'
w szczególności na podstawie umowy sprzedaŻy, dostawy, najmu, dzierżawy
oraz leasingu,

2) usługi przez które należy rozumieó wszelkie świadczenia, których przedmiotem
nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach
wydanych na podstawie ań. 2alub art.2bPzp

3) roboty budowlane przez które nalezy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach w1'danych
na podstawie art' 2c Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu
budowlanego, Za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami
określonym i przez zamawiaj ące go,

4) udzielanie zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 30 000 euro'
zwolnionych ze stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
na podst. arI' 4 pkt. 8 ustawy odbywa się z zachowaniem zasad wydatkowania
środków publicznych określonych w ustawie o finansach publicznych.

DzialIII. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

1.

$4
Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie tylko do udzielanych
przez jednostkę zamowien publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane'
finansowane zę środków publicznych, wyłączonych stosownie do art. 4 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowten publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907
zpóźn.zm.) spod jej rygorów' tj.o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
polskich równowartości kwoty netto 30 000 euro.

Postępowanie o udzięlenie zamówienia publicznego kończy się wraz z podpisaniem
umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania.

Wszelkie zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 30 000 euro netto
wymagająustawowo zachowania formy pisemnej i udzielane sąjedynie wykonawcom
wyłonionym w wyniku prawidłowo przeprowadzonych postępowań w trybach
przewidzianych przepis amt P zp.

8)

e)

2.

I
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1.

2.

4. Naruszenię zasad, form i trybu przewidzianych Pzp jest traktowane jako naruszente
dyscypliny finansów publicznych. osoby winne naruszenia dyscypliny finansów
publicznych ponoszą odpowiedzialnośó zarówno w przypadku dztałania z winy
umyŚlnej jak i z winy nieumyŚlnej. Naruszenie przepisów ustawy moŻe
powodowaó odpowiedzialność karną skarbową dyscyplinarną lub inną zgodnie
z obowiązuj ącymi przepisami.

ss
Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówięnia publicznego wykonują
pracownicy PCPR i PZooN zapewniając bezstronność i obiektywizm'

Wszyscy pracownicy PCPR uczestniczący w jakikolwiek sposób w postępowaniu
o udzielenię zamówięnia publicznego' obowiązani są stosować obowiązujące w tym
zakresie przepisy i ponoszą zato pełnąodpowiedzialność' obowiązują ich następujące
zasady ogólne:

1) przy przygotowaniu i plzeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówięnia
naleŻy zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców'

2) nie mozna w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzieltć, zamówień
na części lub zaniżać ich wańości,

3) przedmiot zamówienia na|eŻy opisać
konkurencji,

w sposób' który nie utrudni uczciwej

wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia mają byÓ prowadzone w formte
pisemnej w języku polskim,

naleŻy zachowac zasadę jawności na kaŻdym etapie postępowanla za wyjątkiem
informacji tajnych, określonych w Ustawie i zastrzezonych prZęZ wykonawców.

$6
W opisie przedmiotu zamówieniamoŻna określić jego markę.

Przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w przypadku
gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych'
Za pomocą proglamu funkcj ona1no-uz1'tkowego.

s7
W sytuacjach awaryjnych zamówienia mozna dokonać bez stosowania regulaminu.

W przypadku braku ofert na przepro\Ą'adzonę zapytante ofertowe przeprowadzamy
postępowanie po raz kolejny. Jezeli po raz kolejny nie wpłyną ofefty, to udzielamy
zamówienia z wolnej ręki'

4)

s)

1.

2.

1.

2.

/', ł
tt t I
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Dział IV. UDZIELANIE ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH Z wYŁ ĄCZENIEM
STosowANIA PRZEPISOW USTAWY PRĄwo ZAMÓwInŃ puBuCZNYCH

Rozdział I . Kryteria i zasady udzielania zamówień publicznych z wyłączeniem stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych

s8
1. Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w planie

rzeczowo-ftnansowym PCPR na dany rok budzetowy.
2' Wydatki publiczne powinny byó dokonywane:

a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów'

b) w sposób umozliwiający terminowąrealtzację zadan.
3. Cena nie musi być jedynym kryterium oceny ofert.
4. Kryeria oceny ofert muszą zostać przedstawione w zapytaniu ofertowym.
5. Wymagania ustala się biorąc pod uwagę' że dokonywane wydatków musi następować

w sposób cęlowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danvch nakładów.

Rozdział II. Procedura wszczęcia i przeprowudzenia postępowania zamówień publicznych
z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

se
1. Zamowienia, których wartość szacuŃowa netto nię przel<racza w skali roku

równowartoŚci w złotych polskich kwoty 30 000 eulo' mają być dokonywane
na podstawie procedur określonych niniej szym Regulaminem.

2. Przy ustalaniu wartoŚci zamówięnia stosuje się zasady określone przepisami art. 32-35
ustawy Pzp.

Podstawą do podjęcia działan zwtązanych z przęptowadzeniem postępowanta
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane jest
plan finansowy na dany rok budzetowy.

Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 ust.8 ustawy Prawo
zamowien publicznych winno być poprzedzone oszacowaniem wartości
zamówienia publicznego w oparciu o cenę euro wynikającą z tozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 t. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do ęuro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz.U. z 2073, poz. 1692).

Zakaz$e się dzielenia zamowienia oraz zantŻania wartości zamowienia w celu
uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień
publicznych określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

$10
1' Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy jest wańość rynkowa rzęczy

lub praw będących przedmiotem dostawy.

1)

Ż)

3)

ł' i

K,L
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Podstawą obliczenia wartości zamówienia na usługi jest wartośó rynkowa świadczeń
objętych zamówieniem.
Podstawą obliczenia warlości zamówienia na roboty budowlane jest kosztorys
budowlany.
Przy obliczaniu wałtości zamówienia na roboĘ budowlane uwzględnia się takze
wartość dostaw zwtązanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych
prZęZ zamawtającego do dyspozycji wykonawcy.
Wartość rynkową o ktorej mowa w ust' l i 2, określa się na podstawie przeciętnych
cen stosowanych w siedzibie zamawtającego lub w miejscu wykonania zamówienia.
Jezeli nie mozna obliczyć wartości zamówienia na podstawie ręaliów rynkowych
zamawiĄący moŻe swój szacunek oprzeć na aktualnie powszechnie stosowanych
katalogach, cennikach i taryfikatorach.
Podstawą obliczenia war1ości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się
okresowo, jest zgodnie z wyborem zamawiającego:

1) łączna war1ośó zamówień na tozsame usługi lub dostawy, udzielonych w ciągu
poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budzetowym,
z uwzględnieniem zmian iloŚciowych zamawianych dostaw lub usług
oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaŹnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem ustalonego w ustawie budzetowej,

2) łączna wartość zamówień, których zamawiający Zam1'ęrza udzielić w ciągu
12 miesięcy następujących po pierwszej usłudzę lub dostawie
(z uwzględnieniem wańości tej pierwszej dostawy lub usługi), albo w czasię
rea|izacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, jezeli jest on dłuŻszy
niŻ 1'2 miesięcy z uwzględnieniem okresu, na który zostanie zawal1a umowa
o udzielenie zamówienia.

JeŻęli dopuszcza się mozliwośó składania ofęrt częściowych, wartoŚcią zamówienia
jest łączna wartość poszczegolnych części zamówienia'

Rozdział III. Procedury udzielania zamówienia publicz,nego poniżej kwoty 30 000 euro

t.
$11

Ustala się następuj ące procedury udzielan ia zamowięń publicznych :

a) zamówienia o waftości do 5.000 euro ,

b) zamówienia o wartoŚci powyzej 5'000 euro a nie przekraczających 10.000 euro.

c) zamówienia o wartości powyzej 10.000 euro a nie przekraczających 30.000
euro.

Wartość zamówienia ustala się stosując przepisy tozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnta 23 grudnia 20I3r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku
do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości, zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013, po2.1692).

s12
obowiąkiem pracownika mery.torycznęgo odpowiedzialnego za realizację danego

zamówienia jest ustalenie odpowiednio wcześniejszego terminu rczpoczęcla
zamówięnia do 30 000 euro tak, aby umozliwić przeprorvadzenie procedur zgodnie
z zasadami art. 44 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
obowiązkiem pracownika mery.torycznego odpowiedzialnego za realizację danego

zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi

2.

-).

4.

5.

6.

7.

8.

2.

1.

Ż.

tł
I':I
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w tym zakresie pizepisami prawa' rozęznanię, zakwalifikowanie orM przygotowanie
i przeprowadzenię postępowania o udzielenie zamówienia publicznych.

Rozdział IV. Szczegółowa procedura adzielania zamówienia do 5,000 euro

$13
1. Do zamówień, których wartośó szacunkowa nie przektacza kwoty 5'000 euro

nie stosuje się postanowień niniejszego Regulaminu, jednak wydatki powinny być
dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środkow
słuzących osiągnięciu załoŻony ch celów.

2. W zakresie realtzacjt zamówień o wartości do 5.000 euro mozna stosowaó procedury ,

o którychmowaw $ 14 lub $ 15 niniejszego regulaminu.

Rozdział V, Szczegółowa procedura udzielania zamówienia powyżej 5.000 euro
a nie przekraczająca 10.000 euro.

$14
1. Procedura udzielenia zamówienia powyzej 5.000 euro a nie przekraczająca 10'000

euro polega na tym, ze pracownik merytoryczny:
1) przeprowadza tozęZnanie cenowe _ poprzez kotzystanie z otrzymywanych

ofert, telefonicznie, pocztą elektroniczną faksem, pisemnie, poprzez portale
internetowe; sporuądza z tych czynności notatkę słuzbową której wzor
stanowi za|ącznik nr 1 i w miarę mozliwości dołącza dokumenty, np' wydruk
oferty z portalu internetowego' nadesłaną ofertę przez oferenta, itp.

2) zamawtający udziela zamówienia wykonawcy' ktory zaoferował
najkorzystniejsze warunki reaIlzac1i zamówienia, biorąc pod uwagę zarówno
oferowaną r:enę jak i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia,
tj. funkcjonalność, parametry techniczne, koszty eksploatacji, warunki
gwarancji, terminy płatności, itp'

3) dokonuje się realizacji zamówienia.
Po otrzymaniu faktury /rachunku, noty/ pracownik merytoryczny zobowięany jest
umieścić na tej fakturzę adnotację zawterającą w szczególności informację
o zastosowanej proced ur ze zamówienia.
W zakresie realizacji zamowien o wartości powyżej 5.000 euro a nie przekraczających
10.000 euro mozna stosować procedury, o których mowa w $ 15 niniejszego
regulaminu.

Rozdz.iał W. Szczegółowa procedura udzielania zamówienia powyżej 10.000 euro
a nie przekraczająca 30,000 euro.

1. Procedura udzielenia zamówieni" o"r^łr1.; 10.000 euro a nie przekra czającego30.000
euro polega na tym, ze pracownik merytoryczny'.

1) przeprowadza pisemne rozęznanle cenowe poprzęz zamteszczęnie zapytanla
ofer1owego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (wzór zap1Ąanta
ofertowego stanowi za|ącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

2.

a
-1 .

ł, lIi^!
i"rt

I
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Wybór najkorzystniejszej oferty moŻe nastąpió nawet po wpływie tylko jednej
oferty złoŻonej ptzez wykonawców' Do zapytanta ofertowego naleŻy dołączyÓ
wzót oferty, ktorą wypełni dostawca lub wykonawca (załącznik nr 3

do niniej szego regulaminu),
2) po zebraniu ofert komisja do dokonania oceny ofert powołana odrębnym

zarządzeniem sporządza protokół zamówienia, którego wZoI stanowi
załączniknr 4 do niniejszego regulaminu,

3) po wykonaniu powyzszych czynności protokoł zamówrcnia wraz z załącznikamt
przedkłada kierownikowi jednostki, który udziela zamówienia wykonawcy,
który zaoferował naj korzystniej szą ofertę'

4) po wyłonieniu wykonawcy- dokonuje realizacji zamówienia.
2' Wykonawca moŻe złoŻyc oferlę osobiście' przesłac pocztą faksem lub pocztą e-mail.

Dopuszcza się mozliwośc zŁoŻenia oferty na innym druku ntŻ zamieszczony na stronie
BIP pod warunkiem , Że zawieta on elementy składowe zawarte w druku oferty.

DZ|AŁ V.ODPOWIEDZIALN oŚc z a' PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE
PoSTĘPoWANIA

$16
odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego
z v'ryłączenięm stosowania przepisów ustawy Prawo zamowien publicznych ponosi dyrektor
jednostki, a takŻe inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu
orz czynności związanę Z przygotowaniem postępowania.

RDZD ZI 
^Ł 

VI. PoSTANOWIENIA KoNCowE

1.
$17

Nie zastosowanie niniejszego regulaminu upowaznia dyrektora jednostki
do zastosowania kar przewidzianych prawem pracy, a w przypadku powstania strat
i szkód do ich dochodzenia na drodze prawnej, w stosunku do osób,
które je spowodowały.
Wszystkie zamówienia do 30 000 euro podlegają wpisowi do rejestru zamowten.
Wzór rejestru stanowi zalącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
KaŻdy pracownik PCPR, a W szczególności nowozatrudniony pracownik
przed przystąpieniem do pracy zostaje Zapoznany z niniejszym Regulaminem,
co potwierdza w pisemnym oświadczeniu, którego wzór stanowt załącznik nr 6

do Regulaminu i które jest włączane do jego akt osobowych.
4. Zmtany niniejszego regulaminu mogą być dokonyw'ane w drodze odrębnych zarządzen

dyrektora j ędnostki.
5. Do zawieranych umów W sprawach o zamówienia publiczne do 30 000 euro mają

zastosowanie przepisy Kodeksu cy'wilnego.

2.

a
J.
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Załącznik nr I

do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych,

których wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złoĘch polskich

równowartości kwoty 30 000 euro

Notatka służbowa z przeprowadzonego rozeznaniil cenowego
doĘczy

w c€lu zapewnienia konkurencyjności oraz ustalenia lokalnej ceny rynkowej dokonano
następującego badania rynku:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi

Po zapoznant) się z cęnaml do udzielenia zamówienia w}.typowano ofertę firmy:

Krótkie uzasadnienie:

(podpis pracownika prowadzącego r ozeznanie) (podpis dyrektora)
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Załącznik nr Ż
' do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych,
których wańość zamówienia nie przekracza

wyraŻonej w złoĘch polskich
równowartości kwoĘ 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku Z art' 4 ust.8 ustawy z dnia}9 styczniaŻ))4r. Prawo zamomen publicznych

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny dostaw/usług/robót

budowlanych.

1. opis przedmiotu zamówięnia:

2.

3.

4.

5.

Termin realizacii zamówienia .. . ..

Okres gwarancji

WaruŃi płatności. '.

lnne istotne warunki zamowlenla

6. Sposób przygotowania ofeńy:

1) ofertę naleŻy sporządzić w języku polskim nazałączonym druku ''OFERTA''.

2) oferta winna być podpisanaptzez osobę upowaznioną.

3) Na kopercie należy umieŚció napts ,,Zwytanie ofertowe na ..... ' .. '.''

8' ofertę należy złoŻyć w terminie do dnia .w formię:

1) pisemnej (osobiŚcie, listownie) na

adres:.

2) faxem na numer.

3) w wersji elektronicznej na e-mail

(data i cąĄelny podpis pracownika merytoryczne go)
* 

(niep otrz ebne skr eś lić)

Strona9 z 14



pieczątka oferenta

OFERTA

odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe

realizowanego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia

publicznych. a dotyczącego:

(wp is ać prz e dm i ot z am ów i eni a)

Załącznik nr 3
do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych,
których wartoŚó zamówienia nie przekracza

wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwotv 30 000 euro

doty ezące zamówienia publiczne go

29 stycznia 2004 Ptawo Zamówień

Składamy ofertę następuj ącej treści :

1. oferujemy wykonanie zamówieniazacenę netto' .........Zł

obowiązujący podatek VAT. ....%.........' ..........Zł

cena brutto

/ słownie. ' '..... '.....l
2. Ptzyjm,a1emy do rea|lzacjt postawione przez zamawnjącego w zapytaniu ofertowym

warunki.

(data , pieczątka i czy.telny podpis osoby upoważnionej)

l'r(
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Załączniknr 4
do Regulaminu

udzielania zamówięń publicznych,
których wartośó zamówienia nie przekracza

wyraŹonej w złotych polskich
równowartości kwoty 30 000 euro

PRoToK oŁ ZAM:0WIEI{IA PUBLIC ZNEGO
którego wartość nie przekraczawyrażonej w złotych równowartości krvoty 30.000 euro

1. opis przedmiotu zamówięnia:

2. W dniu r. ZWTócono się do niŻej w)łrnienionych wykonawców

z zap7Ąantem o fertowym :

1)

?\

3)

4)

5'\

3. Zapytanie skierowano faksem/mailęm/telefonicznie/drogą pocztow{zaml'eszczęnie

na Stronie BIP (niepotrzebne skreślić).

5'W wyniku anaIlzy ofert przedmiotowe zamówienie udzielonę Zostanie.

t!, t///
/c(tt

4. W terminie do dnia . ... r. uzyskano ponizsze oferty'.

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi
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6 . IJ zasadni eni e wyboru o ferty naj korzystniej szej :

(podpisy komisji do oceny ofeń)

Zatwierdzam

(podpis dyrektora)

tl i
,ltn \
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Załącznik nr 5
do Regulaminu

udzięlania zamówień publicznych,
których wartośÓ zamówienia nie przektacza

wyrażonej w złoĘch polskich
równowartości kwoW 30 000 euro

REJESTR ZAMoWIEŃ, xtÓRycH wARToŚc NIE PRZEKRACZA
RowNowARToŚcI KwoTY 30.000 EURo

Lp.
Numer

zamowtenta
Przędmiot

zamówienia
Wykonawca
(firma, adres)

Wartość zamówienia

Data
udzielęnia

zamówienia/
wystawienia

fakturv

netto VAT brutto
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Załącznik nr 6
do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych,
których wartość zamówienia nie przekracza

wyrażonej w złoĘch polskich
równowartości kwoty 30 000 euro

oświadczenie

oświadczam, Że Zapoznałam Się z treścią,,Regulaminu udzielania zamówten
publicznych 

' 
których wartoś c zamówienia nie przekraaza WraŻonej w złotych

polskich róWnowartości kwoty 30 000 euro'' stanowiącym załącznik
do Zarządzenla Nr PCPR.0I0L2.5.20L4 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Z dnia
25 czerwca 2014 r. w Sprawie Regulaminu udzielania zamówteń publicznych,
których wartość ZamóWienia nie przekra;Za wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwoty 30 000 euro''

Więcbork, dnia

(Czytelny podpis pracownika PCPR )
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