Zarzadzenie Nr 712014

z dnia 30 maia 2014r.

W

sprawie wprowadzęnia ,,Regulaminu udzielani

a

wartości szacunkowej nieprzek<raczajęcej 30 000 euro''.

zamówień pub1icznych o

1. W zwiqzku za zmianami w treściustawy Prawo zamówienpublicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907,984, 1047, 1473 oraz z 2Ot4 r. poz. 423) orazna podstawie
$ 10 Statutu Mosińskiego ośrodkaKultury z dnia 30 stycznia 2OI4 r.
zarządzarrl' wprowadzenie ,,Regulaminu udzielani a zamówień publicznych o
wartości szacunkowej nieprzel<raczajqcej 30 000 euro'' o treścijak w załqćzniku
do niniej

s

zego Zarządzenia.

2. Tracq moc dotychczasowe zasady udzielania zamowięń publicznych
obowięzujące w Mosińskim ośrodkuKultury określone Zarzqdzeniem nr
I4l20I| z dnła 30 września2OIt r.
3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem I czerwca}O|4 r.

1.

Do wiadomości:
KsięgowośćMoK

2. a/a

Zalącznik do Zarządzenia nr 712014
Dyrektora Mosińskiego ośrodka Kultury
z dnia 30 maja 2014 r.

t ' ir,i

REGULAMIN UDzlELANlA zAMoWlEŃ pueLlczNYcH o

WARToŚcl szAcUNKoWEJ NIEPRZEKRACZAJACEJ

RoWNoWARToścl KWoTY

30 ooo

EURo

POSTANOWIEN!A OGOLNE

s1
2. Regu|amin okreś|awewnętrzną organizację:

a.

przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawach o udzie|enie
zamówienia pub|icznego na dostawy, usługi i roboty budow|ane, opłacane w
całościlub częścize środkowpub|icznych.
b. zasad udzie|ania zamówienia pub|icznego o wańościszacunkowej do kwoty
30 000 EURo.

się do zamówień pub|icznych, których wartościszacunkowa
okreś|ona na podstawie od art.. 32 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r.
3. Regu|amin stosuje

Prawo zamÓwień

publicznych (Dz. u.22013 r. poz.907, 984, 1047,1473
zwanej dalej PZP.

orazz2014 r. poz.423),

3. Postanowienia niniejszego regu|aminu wynikają z:
a) ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr
157, poz' 1240 z pÓŹn' zm') a w szczegó|ności art. 44 ust. 3.

b)art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. PZP (Dz. U. 22013 r. poz.
907, 984, 1047, 1473 orazz2014 r. poz. 423)
c) Rozporządzenia Prezesa Rady MinistrÓw z dnia 23 grudnia 2013 r. w
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
prze|iczania wańoŚci zamówień pub|icznych (Dz. U. poz' 1692)'

z

d) ustawy
dni,a 17 grudnia 2OO4 r. o odpowiedzia|ności za naruszenie
dyscyp|iny finansÓw pub|icznych (Dz. U' z2005 Nr 14, poz. 114 z poŹn' zm').

s2
2. l|ekroć w niniejszym Regu|aminie jest mowa o:

a) cenie - na|ezy przez to rozumieć cenę w rozumieniu ań' 3 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 5 |ipca 2001 r' o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z poŹn' zm,);

dostawach - na|eŻy przez to rozumieó nabywanie rzeczy, praw oraz innych
dóbr, W szczegó|ności na podstawie umowy sprzedazy, dostawy, najmu,
b)

dzierŻawy oraz |easingu

;

c) kierownika zamawiającego _ na|eŻy przez to rozumieó Dyrektora
Mosińskiego ośrodka Ku|tury;

d) najkorzystniejszej ofercie

-

na|eŻy przez to rozumieć ofertę, która
przedstawia najkorzystniejszy bi|ans ceny i innych kryteriów odnoszących się
do przedmiotu zamówienia |ub ofertę nĄniŻszą ceną. W przypadku
zamówień w zakresie działalnościtwórczej lub naukowej, najkorzystniejszą
ofeńą jest ta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny innych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia;

z

i

e) robotach budow|anych

_

na|eŻy przez to rozumieć wykonywanie albo
zaprojektowanie i wykonywanie robót budow|anych w rozumieniu ustawy z
dnia 7lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z2006 r. Nr 1s6, poz. j11gz
poin. zm.), a takŻe rea|izację obiektu budow|anego W rozumieniu ustawy z
dnia 7 |ipca 1994 r' _ Prawo budow|ane, za pomocą dowo|nych środkow,
zg od n ie z Wym ag a n a m i o kreś|o ny mi przez zamawiĄąceg o
i

:

usługach

f)
na|eŻy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których
przedmiotem nie są roboty budow|ane |ub dostawy;

g) wykonawcy _ na|eŻy przez to rozumieĆ osobę fizyczną, osobę prawną
a|bo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która
ubiega się o udzielenie zamÓwienia, złoŻyłaofeńę |ub zawarła umowę W
sprawie zamówienia;
h)

wartośó zamówienia jest to całkowite szacunkowe wynagrodzenie

wykonawcy,bez podatku od towarów i usług, usta|one przezzamawiĄącego z
na|eŻytą sta

ra n

nością ;

zamawiającym _ na|eŻy przez to rozumieÓ Mosiński ośrodekKu|tury;
j) zamówieniu _ na|eŻy przez to rozumieĆ umowę odpłatnie zawieraną między
zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy |ub
roboty budowlani
k) regulaminie _ na|eŻy przez to rozumieć niniejszy regu|amin.
i)

PRZYGoToWANIE

I

PRZEPRoWADZEN|E PosTĘPoWANlA
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1' Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje PRACOWNlK wyzna czony
przez Dyrektora wypełniając załącznik nr 1 do Regu|aminu i przedkładając do
podpisu Dyrektorowi.

2. PRACOWN|K wyznaczony przez Dyrektora jest odpowiedzia|ny za rea|izację
zamówienia, obiektywnie, starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
regu|aminem rozezna1e, przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

s4
2' Przeprowadzenie postępowania rozpoczYna się z chwi|ą zaakceptowania przez
Dyrektora (kierown k a zamawiĄąceg o) załącznika n r .l do Reg u lam in u.
i

z

3. Dokumentacja
postępowania o zamówienie przechowywana jest W dzia|e
rea|izującym zamówienie, ktÓry jest odpowiedzia|ny za rea|izaĄę zamówienia oraz
arch iwizację dokumentacji.

s5
1' Rozeznanie rynku przeprowadza się pocztą elektroniczną (e-mai|), telefonicznie,
faksem, pisemnie |ub poprzez przeg|ąd cen na portalach www, zapraszając do
składania ofert potencja|nych wykonawców świadczącychdostawy, usługi lub roboty
budow|ane będące przedmiotem zamówienia za pośrednictwem formu|arza o wzorze
jak w załączniku nr do Regu|aminu.
2. ofeńy przyjmuje się te|efonicznie |ub na piśmieza pośrednictwem poczty
e|ektronicznej (e-mai|), faksem, pisemnie w siedzibie zamawiającego.

s6

o

o

2. Przeprowadzenie postępowania
udzie|enie zamówienia
wartości
nieprzekraczającĄ równowartości kwoty 2 000 EURO po|ega na rozeznaniu rynku
okreś|onymW s 5 pkt 1.
3. W trakcie przeprowadzenia rozeznania rynku PRACOWNIK wyznaczony przez
Dyrektora zaprasza do składania ofeń zgodnie z s 5 pkt 2'
4.Zamówienie udzie|ane jest wykonawcy, który przedłoŻyłnĄkorzystniejszą ofertę.
5' Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest prawidłowo opisana
faktura VAT, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, które nakazują
zawarcie umowy.

s7
2, Przeprowadzenie postępowania o udzie|enie zamowienia o wańości
przekraczającej równowańość kwoty 2000 EURo, a nie przekraczającej
równowartości kwoty 10000 EURO po|ega na rozeznaniu rynku okreś|onym w $ 5
pkt 1.

W trakcie przeprowadzania rozeznania rynku PRACOWNICY wyznaczeni przez
Dyrektora zapraszĄą do składania ofeń zgodnie z s 5 pkt 2.
4. Zamówienie udzie|ane jest wykonawcy, który przedłoŻyt najkorzystniejszą ofeńę w
3.

oparciu o ustalone kryteria.
5' Dokumentem potwierdzającym udzie|enie zamówienia jest pisemna umowa z
wykonawcą jak równieŻ ztoŻone zamówienie.
6. W postępowaniu okreś|onym W s 7 pkt 1 muszą zostać złoŻone co najmniej 2
oferty.
7.
uzasadnionych przypadkach, W szczególności przy zamówieniach o
specjalistycznym charakterze |ub ograniczonym rynku potencja|nych wykonawców

W

Iub wymaganej szybkiej rea|izacji zamówienia, na wniosek PRAcoWNIKA

wyznaczonego przez Dyrektora kierownik zamawiĄącego moze wyrazic zgodę na
rea|izację zamówienia przy złoŻeniu jednej oferty.
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1' Przeprowadzenie postępowania o udzie|enie zamówienia o wartości
przekraczającej równowańość kwoty {0000 EURO, a nie przekraczającej
równowańości kwoty 30000 EURO pub|icznego po|ega na rozeznaniu rynku
okreś|onymW s 5 pkt
2.

1.

W trakcie przeprowadzania rozeznania rynku PRACOWNICY wyznaczeni przez

Dyrektora i w razie potrzeby eksperci zapraszajądo sktadania ofeń zgodnie z $ 5 pkt
2.

3. Zamówienie udzie|ane jest wykonawcy, który przedłoŻyłnajkorzystniejszą ofertę w

oparciu o ustalone kryteria.
4. Dokumentem potwierdzającym udzie|enie zamówienia jest pisemna umowa Z
wykonawcą jak rown ieŻ złoŻone zamówienie'
5' W postępowaniu określonym W s 8 pkt 1 muszą zostać złoŻone co najmniej 3

ofeńy.

6.

W

uzasadnionych przypadkach,

W

szczego|noŚci przy zamówieniach

o

specja|istycznym charakterze |ub ograniczonym rynku potencja|nych wykonawcÓw
|ub wymaganej szybkiej rea|izaĄi zamówienia, na wniosek PRACOWN|KA
wYznaczonego przez Dyrektora kierownik zamawiającego może wyrazić zgodę na
rea|izację zamówienia przy złoŻeniu dwóch ofeń.

se
Kwoty okreś|ające wartościzamówienia wymienione w niniejszym
obejmują podatku od towarów i usług VAT

zarządzeniu

nie

s10
W celu zagwarantowania najnizszej ceny dopu szcza się mozliwośćnegocjacji cen.

s

11

osoby realizujące zamówienia, zobowiązane są do prowadzenia Ęestru uczie|onych
zamówień jaki zapłaconych faktur.

ka KulturY
Dudek

