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Zarządzenie nr 8/2021 r. 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie: zasad postępowania o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto 

w jednostkach gminy Międzylesie. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz art. 33, art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje: 

 

§ 1 

1. Niniejsze przepisy mają zastosowanie do udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i 

roboty budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.  

2. Określają wewnętrzne zasady postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Gminę oraz 

jednostki samodzielne Gminy, których wartość nie przekracza 130 000,00 złotych netto. 

3. Nie wolno, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, dzielić zamówienia na części lub zaniżać 

jego wartości. 

4. Warunkiem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne jest posiadanie odpowiednich środków 

finansowych przeznaczonych na realizacji przedmiotu zamówienia, a ujętych w budżecie Gminy. 

5. Wydatkowanie środków następuje na podstawie i do wysokości środków finansowych określonych w 

uchwale Rady Miejskiej w Międzylesiu w sprawie budżetu Gminy Międzylesie na dany rok budżetowy. 

6. Potwierdzeniem posiadania (zabezpieczenia) środków na realizację zamówienie jest podpisany przez 

Skarbnika Gminy lub głównego księgowego jednostki organizacyjnej wniosek w sprawie wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

7. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy 

odpowiedzialni za udzielanie zamówień publicznych, obowiązani są do znajomości i stosowania 

odpowiednich przepisów powszechnie obowiązujących oraz niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2  
 

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:  

1) Zamawiającym - należy przez to rozumie Gminę Międzylesie;  

2) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie lub 

osoby, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności 

na podstawie pisemnego upoważnienia lub pełnomocnictwa;  

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwaną dalej w treści zarządzenia PZP;  

4) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, 

woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie 

umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może 

obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację ;   
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5) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych określonych w przepisach, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE lub 

obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;  

6) usługach - należy przez to rozumie wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 

budowlane lub dostawy,   

7) środkach publicznych - należy przez to rozumie środki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;  

8) szacunkowej wartości zamówienia - należy przez to rozumie wartość , której podstawą ustalenia jest 

całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez 

Zamawiającego z należytą starannością ;  

9) wykonawcy - należy przez to rozumie osobę fizyczną , osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 

budowlanego, dostaw produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;  

10) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumie umowy odpłatne, zawierane między 

Zamawiającym a wykonawcą , których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;  

11) komórkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć: referaty, biura, samodzielne stanowiska 

pracy oraz jednostki organizacyjne Gminy;   

12) jednostkach organizacyjnych Gminy – należy przez to rozumieć następujące jednostki 

organizacyjne:  

 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu; 

 Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu; 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie; 

 Samorządowy Żłobek w Międzylesiu, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu; 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu; 

 

13) kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumie kierownika referatu, biura, kierownika 

/dyrektora jednostki samodzielnej Gminy, samodzielne stanowiska pracy.  

 

§ 3 

 

1. Do zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000,00 złotych netto – ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.  

Wydatki publiczne w ramach zamówień publicznych muszą być jednak dokonywane zgodnie z art. 44 

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:   

a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów, oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 

b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań ; 

c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań .  

2. Zamówienia na usługi, dostawy bądź roboty budowlane, których wartość jest niższa niż 130 000,00 

złotych, prowadzone są przez komórki organizacyjne na podstawie procedur określonych w niniejszym 

rozdziale.  

3. Postępowania przeprowadzane są jednoosobowo przez pracowników komórki organizacyjnej po 

potwierdzeniu posiadania środków (zabezpieczenia środków) na realizację zamówienia – przez 
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Skarbnika Gminy (lub główną księgową).– na wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

4. Wzór wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

poniżej 130 000,00 złotych – stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

5. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest staranne i 

przejrzyste przygotowanie i przeprowadzenie procedury.  

6. Pracownik komórki organizacyjnej prowadzący postępowanie zobowiązany jest do bezstronnego, 

obiektywnego oraz rzetelnego wyboru wykonawcy.  

7. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia ustalana jest nie wcześniej niż :  

a) dla dostaw i usług – 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia  

b) dla robót budowlanych – 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

Warto szacunkową przedmiotu zamówienia ustala się w złotych netto (bez podatku od towarów i usług 

VAT), na podstawie:  

 cen rynkowych przedmiotu zamówienia;  

 zsumowania wartości zamówień tego samego rodzaju (dostaw lub usług) udzielonych w 

terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem 

zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok 

średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, 

 wysokość wydatków na ten cel w planie finansowym, 

 kosztorysu inwestorskiego lub program funkcjonalno-użytkowego – dla robót budowlanych  

8. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej i 

załączonych do niej dokumentów. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej warto ci 

zamówienia są w szczególności:  

 zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców,  

 odpowiedzi cenowe wykonawców,  

 wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą dokonania 

wydruku),  

 szacunek zamówienia określony na podstawie poprzedniego zamówienia, tj. z okresu 

poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia,  

 notatki z rozmowy telefonicznej z potencjalnymi wykonawcami.  

9. Niedopuszczalne jest dzielenie, łączenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.  

10. Przed przystąpieniem do udzielenia zamówienia, należy zgłosić się do osoby zajmującej się w jednostce 

zamówieniami publicznymi do nadania właściwego numeru, zgodnie z prowadzonym rejestrem 

udzielanych zamówień. 

11. Zasady postępowania przez komórki organizacyjne Gminy:  

1) dla zamówień o wartości poniżej 20 000,00 złotych brutto – dopuszczalne jest dokonanie zakupu 

bezpośredniego bez przeprowadzania procedury wyboru wykonawcy określonych niniejszym 

zarządzeniem.  

Wydatkowane środki należy udokumentować stosowną fakturą lub rachunkiem wraz z zawartą 

umową lub zleceniem z zachowaniem formy pisemnej z wykonawcami dotyczącymi dostaw, usług 

i robót budowlanych.  

2) dla zamówień o wartości równej i przekraczającej 20 000,00 złotych brutto, a mniejszych od 

kwoty 50 000,00 złotych netto przeprowadzić należy pisemne rozeznanie cenowe według poniżej 

określonych zasad:.  
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a) należy wystąpić do wykonawców z zapytaniem ofertowym do składania ofert osobiście, za 

pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (e-mail) – zgodnie z uznaniem komórki 

udzielającej zamówienia (sposób składania ofert należy precyzyjnie określić w zapytaniu), 

należy zaprosić taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane 

będące przedmiotem zamówienia, która zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej 

oferty, jednak nie mniej niż do 3 (trzech) wykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 2);  

b) wraz z zaproszeniem do składania ofert należy przekazać opis przedmiotu zamówienia oraz 

projektowane postanowienia umowy lub wzór umowy. Aby uznać rozeznanie rynku za 

skuteczne należy uzyskać co najmniej jedną ofertę;  

c) w przypadku udzielenia zamówienia konieczne jest zawarcie umowy z zachowaniem formy 

pisemnej;  

 

3) dla zamówień , których wartość jest równa lub większa od 50 000,00 złotych netto, a mniejszej niż 

130 000,00 złotych netto, zapytanie należy skierować do maksymalnie największego kręgu 

potencjalnych wykonawców, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej 

Zamawiającego.   

„Zapytanie ofertowe” przekazywane jest do osoby zajmującej się zamówieniami publicznymi w 

jednostce celu zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.   

W celu zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, do osoby zajmującej się zamówieniami 

publicznymi w jednostce wraz z „zapytaniem ofertowym” należy złożyć:  

- przedmiar robót (w przypadku zamówienia na roboty budowlane), 

- wzór umowy.  

Informacje z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazuje się do 

osoby zajmującej się zamówieniami publicznymi w jednostce, celem zamieszczenia jej na stronie 

internetowej Zamawiającego.  

Z wybranym w wyniku postępowania wykonawcą zawierana jest pisemna umowa.  

Oferty składane przez wykonawców w odpowiedzi na zapytanie powinny być składane w formie 

pisemnej, tj. w zamkniętej kopercie złożonej w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formacje pdf. opatrzone podpisem zaufanym lub 

kwalifikowalnym) – wg. zasad wskazanych w zapytaniu ofertowym.   

12. Termin wyznaczony do złożenia oferty nie może być krótszy niż 10 dni licząc od dnia wysłania 

zaproszenia. W przypadku, wysłania zaproszenia do wykonawców za pomocą faksu lub poczty mail, 

termin ten można skrócić do 5 dni. 

13. Termin związania Wykonawcy z ofertą wynosi 30 dni.  

14. W przypadku konieczności wykonania zamówienia w trybie pilnym, nagłym/ awaryjnym, 

wymagającym jego niezwłocznej realizacji ze względu na interes publiczny lub ze względu na 

specyfikę przedmiotu zamówienia, a także w przypadku zamówień dotyczących utworów/ usług 

artystycznych, prawniczych lub doradztwa podatkowego– dopuszcza się odstąpienie od obowiązku 

przeprowadzenia procedur poprzedzających zawarcie umowy wskazanych w pkt 1 – 3 powyżej. W 

takim wypadku konieczne jest sporządzenie przez pracownika prowadzącego postępowanie notatki 

służbowej zawierającej uzasadnienie przyczyn odstąpienia oraz uzyskanie akceptacji Burmistrza 

Miasta i Gminy Międzylesie lub osoby przez niego upoważnionej.  

15. Dodatkowo dla zamówień, dla których Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych, o wartości równej lub wyższej niż 50 000, 00 zł netto, zapytanie ofertowe należy 

zamieścić w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich,  
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16. Z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przypadkach, o których mowa w ust. 9, można przeprowadzić 

negocjacje ceny lub innych warunków zamówienia, celem uzyskania najkorzystniejszych warunków 

realizacji zamówienia. Z przeprowadzonych negocjacji należy sporządzić protokół, który podlega 

zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie lub osobę przez niego upoważnioną.  

17. Z przeprowadzonych postępowań w przypadkach określonych w ust. 9 pkt 2 i pkt 3, należy sporządzić 

protokół (zgodnie z Załącznikiem nr 3).  

18. Zamówienie może zostać udzielone po zatwierdzeniu przez kierownika Zamawiającego lub osoby 

przez niego upoważnionej, przedstawionej przez komórkę organizacyjną dokumentacji z dokonanych 

czynności.  

19. W przypadku nie wyrażenia zgody przez kierownika Zamawiającego na realizację zamówienia, 

następuje zaniechanie realizacji zamówienia, a wniosek o wszczęcie postępowania opisywany jest jako 

,,anulowany”  

20. Do zawieranych umów w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

21. Po zakończeniu postępowania, kompletna dokumentacja przechowywana jest w komórce 

organizacyjnej, która przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia przez okres co najmniej 

4 lat, licząc od końca roku kalendarzowo w którym udzielono zamówienia.  

22. Kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny jest za sumowanie wartości wszystkich takich 

samych zamówień . Jeżeli wartość zamówienia przekroczy kwotę  130 000,00 zł netto – należy 

przeprowadzić postępowanie zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.   

23. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 

innych środków zewnętrznych, należy stosować procedury właściwe dla wytycznych dla danego źródła 

finansowania.  

 

§4 

 

1. Do wszelkich nie uregulowanych kwestii w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie przepisy  

powszechnie obowiązujące, a w szczególności:  

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1195 ze zm.), 

 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.), 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)  

§5 

 

Zarządzenie należy przekazać kierownikom wszystkich jednostek gminnych. 

 

§6 

 

1. Traci moc zarządzenie nr 263/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 1 grudnia 2010 r. w 

sprawie zasad postępowania o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty zobowiązującej 

do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w jednostkach gminy Międzylesie. 

2. Traci moc zarządzenie nr 220/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 17 grudnia 2013 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania o zamówienie publiczne o wartości nie 

przekraczającej kwoty zobowiązującej do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w 

jednostkach gminy Międzylesie. 

 

§7 

 

Zarządzenie powierzam do wykonania specjaliści ds. zamówień publicznych. 
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§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Załączniki do zarządzenia:  

Załącznik nr1 – wzór wniosku w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych netto 

Załącznik nr 2 – Wykonawcy zaproszeni do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

nieprzekraczającej 130 000,00 złotych netto 

Załącznik nr 3 – wzór protokołu z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

130 000,00 złotych netto.   

 

Międzylesie, dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

          Burmistrz 

/-/ Tomasz Korczak 

 

 

 

 


