
 

 

    Mosina, dnia  28.12.2021 r 
BZP.0003.13.2021 

Data wpływu: 29.12.2021 r. 
Nr sprawy: BR.0004.173.2021 

 
                                                 Pani  

Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  

 
Dotyczy:  odpowiedzi na pytanie p. Jana Marciniaka zadane podczas LVIII sesji w dniu 16.12.2021 r.  

 

 W odpowiedzi na pytanie p. Jana Marciniaka zadane podczas LVIII sesji w dniu 16.12.2021 r. uprzejmie 

wyjaśniam. 

Biuro Zamówień Publicznych jest komórką organizacyjną urzędu i przeprowadza zamówienia, których 

wnioskodawcami są komórki organizacyjne urzędu tj. referaty, biura Urzędu Miejskiego w Mosinie.  

 Jednostki organizacyjne gminy są odrębnymi zamawiającymi i swoje zamówienia realizują we własnym 

zakresie.  

W ramach prac związanych z realizacją zamówień publicznych poniżej 130 000 zł wsparcie referatów 

przez Biuro Zamówień Publicznych obejmuje: 

1. weryfikację dokumentacji w zakresie zgodności z obowiązującym zarządzeniem nr 44/2021 Burmistrza 

Gminy Mosina w sprawie: przyjęcia procedury udzielania zamówień, których wartość, bez podatku 

od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych. 

2. pomoc przy przygotowaniu lub weryfikacja m.in.: 

- wniosku o zatwierdzenie sposobu udzielenia zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto, 

- zapytania ofertowego z wymaganymi załącznikami, 

- protokołu/notatki z postępowania lub uzasadnienia od odstąpienia skorzystania z jego sporządzania, 

- informacji o wyniku postępowania tj. zawarcia umowy lub unieważnienia procedury, 

3. wskazanie zasad ustalania i szacowania wartości zamówień poniżej kwoty 130 000 zł netto, 

4. pomoc przy wyborze sposobu wyboru wykonawcy z katalogu podanego w zarządzeniu nr 44/2021 

Burmistrza Gminy Mosina,  

5. pomoc i weryfikacja uzasadnienia co do możliwości udzielenia zamówienia wskazanemu wykonawcy 

w ramach ww. zarządzenia. 

 Jednocześnie przypominam, iż pełna treść regulacji dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych  

w Urzędzie Miejskim w Mosinie znajduje się pod adresami: 

1. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest 

mniejsza niż kwota 130 000 złotych  - http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-

zarzadzen/zarzdzenia-2021.html?pid=17780, 

2. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 

Miejskim w Mosinie - http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-

2021.html?pid=17781. 
                                                                                                               Z poważaniem 

 
Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 
Zastępca Burmistrza 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. BZP - a/a 
Do wiadomości: Sekretarz Gminy Mosina  
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