ZARZĄDZENIE NR 6/2021
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 1 lutego 2021 r.
w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna
na podstawie art. 44 i 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019
r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.),
Wójt Gminy Brenna zarządza, co następuje:
Zakres
§ 1.
1. Ustalam zasady i tryby postępowania w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych dla Urzędu
Gminy Brenna, zgodnie z następującymi załącznikami do niniejszego zarządzenia: Załącznik nr 1 - Regulamin
udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę wskazaną
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP; Załącznik nr 2 - Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości
mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP; Załącznik nr 3 - Regulamin Zamówień
Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych; Załącznik nr 4 Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Załącznik nr 5 – Rejestr umów ws. zamówień publicznych.
2. Przepisy Regulaminów mają zastosowanie do udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi
i roboty budowlane, które są finansowane ze środków publicznych lub przy ich współudziale, zgodnie z ustawą
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi
zmianami) o wartości poniżej oraz powyżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy PZP zwaną
dalej w treści Zarządzenia „ustawą PZP” i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, ustawą
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami)
3. Zarządzenie określa wewnętrzne zasady postępowania przy wydatkowaniu przez Urząd Gminy Brenna
środków publicznych.
4. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Brenna odpowiedzialni za udzielanie zamówień
publicznych, obowiązani są do znajomości i stosowania odpowiednich przepisów powszechnie obowiązujących
oraz niniejszego Zarządzenia wraz z jego załącznikami.
5. Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i jego załącznikami.
Słownik
§ 2.
Ilekroć w niemniejszym Zarządzeniu jest mowa o:
1) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Brenna;
2) Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Brenna lub osoby, którym kierownik
Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności na podstawie pisemnego
upoważnienia lub pełnomocnictwa;
3) ustawie PZP – należy przez to rozumień ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych z późniejszymi zmianami;
4) zamówieniach publicznych – należy przez to rozumień umowy odpłatne, zawierane między Zamawiającym
a Wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez Zamawiającego od wybranego Wykonawcy robót
budowlanych, dostaw lub usług;
5) 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;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5362BEA4-BED0-4584-8EDD-DEC9AA846438. Przyjęty

Strona 1

6) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy
2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.
Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", lub
obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;
7) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub
dostawami,
8) komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć wydziały, referaty, biura oraz samodzielne
stanowiska pracy.
Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych
§ 3.
1. Sposób udzielania zamówień publicznych uzależniony jest od wartości przedmiotu zamówienia i dzieli
się na:
1) usługi, dostawy i roboty budowlane, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwota wskazana
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP;
2) dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę
wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.
2. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, zaniżać wartości zamówienia
lub konkursu, lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia.
3. Zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania
przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami.
4. Warunkiem uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest posiadanie
odpowiednich środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, a ujętych
w budżecie Gminy Brenna. Wydatkowanie środków następuje na podstawie i do wysokości środków
finansowych określonych w uchwale Rady Gminy Brenna w sprawie budżetu Gminy na dany rok budżetowy
oraz na podstawie planu zamówień publicznych.
5. Potwierdzeniem posiadania środków na realizację zamówienia jest podpisane przez Skarbnika Gminy
zlecenie bądź wniosek (zgoda) o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia
§ 4.
1. Przed wszczęciem procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego komórka wnioskująca
szacuje z należytą starannością wartość zamówienia, w szczególności w celu ustalenia:
1) czy istnieje obowiązek stosowania ustawy PZP,
2) czy wydatek ma pokrycie w budżecie.
2. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez
podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością.
3. Ustalając wartość szacunkową zamówienia oraz określając przedmiot zamówienia należy mieć na
uwadze w szczególności art. 28-36 ustawy PZP (Dział I, , Rozdział 5 – Szacowanie wartości zamówienia
i konkursu) , natomiast opisując przedmiot zamówienia należy mieć na uwadze w szczególności art. 99-103
ustawy PZP (Dział II Rozdział 1 Oddział 4 - Opis przedmiotu zamówienia).
4. Szacunkową wartość zamówienia ustala się przy zachowaniu co najmniej jednej z następujących metod:
1) analizy cen rynkowych,
2) analizy wydatków poniesionych na określonego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym moment
szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
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3) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego lub zamówień
udzielanych przez innych Zamawiających, obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia,
z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego;
4) analizy rodzaju, zakresu i ilości robót budowlanych z uwzględnieniem cen rynkowych (np. w formie
kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym);
5) wszelkie inne dowody uzyskane w szczególności od potencjalnych lub byłych Wykonawców lub będące
w posiadaniu Zamawiającego pozwalające w bezsprzeczny sposób uznać, że dana wartość zamówienia jest
wartością aktualną i rynkową.
5. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej lub na
podstawie dokumentów potwierdzających ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, a nimi są
w szczególności:
1) zapytania cenowe skierowane do potencjalnych Wykonawców,
2) odpowiedzi cenowe Wykonawców,
3) wydruki ze stron internetowych opatrzone datą dokonania wydruku,
4) kopie ofert lub umów z innych postępowań (obejmujące analogiczny przedmiot zamówienia) z okresu
poprzedzającego okres szacowania wartości zamówienia.
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę wskazaną
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
§ 5.
Do
zamówień
o wartości
szacunkowej
równej
lub
przekraczającej
kwotę
wskazaną
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, mają zastosowanie zapisy „Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości równej lub przekraczającej kwotę wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP”, który stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 2 Regulaminu.
Udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota wskazana
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
§ 6.
1. Do zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
mają zastosowanie zapisy „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota
wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP”, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 2 Regulaminu.
2. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich np. Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, itp. lub innych mechanizmów finansowych udzielane są na
podstawie - „Regulaminu Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków
zewnętrznych”, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia z zachowaniem wytycznych
wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.
Organizacja i skład komisji przetargowej
§ 7.
1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowań, których wartość szacunkowa przekracza bądź jest
równa kwocie wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, powoływana jest Komisja Przetargowa.
2. Zasady powoływania oraz tryb pracy Komisji Przetargowej określa „Regulamin Pracy Komisji
Przetargowej”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia oraz sprawozdawczość
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§ 8.
1. Podstawą podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane są plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
sporządzone przez komórkę ds. zamówień publicznych na okres jednego roku kalendarzowego, w ciągu 30 dni
po uchwaleniu budżetu Gminy na dany rok budżetowy.
2. Plan postępowań zamieszcza się w BZP oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych zawiera w szczególności :
a) przedmiot zamówienia;
b) rodzaj zamówienia wg. podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
c) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
d) orientacyjnej wartości zamówienia;
e) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.
4. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia publicznego, nie przewidzianego w planie zamówień
publicznych wnioskodawca przedkłada wniosek Kierownikowi Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, celem
dokonania aktualizacji planu zamówień.
5. Zamawiający, aby zapewnić aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień będzie aktualizował
plan, zamieszczając aktualizację planu w BZP oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień nie zamieszcza się, jeżeli wymaga tego istotny
interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona informacji niejawnych.
7. Plan postępowań Zmawiający
art. 23 ust. 6 ustawy PZP.

sporządza

się

na

podstawie

przepisów

wydanych

w trybie

8. Komórka ds. zamówień publicznych sporządza, zgodnie z art. 82 ustawy PZP, roczne sprawozdanie
o udzielonych zamówień publicznych, w tym o zamówieniach wyłączonych na podstawie Działu Rozdziału
1 Oddziału 2 ustawy PZP, zamówieniach klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych
a udzielonych na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota
wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP”, który stanowi Załącznik nr 2, a także o zamówieniach
sektorowych oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż
progi unijne, na podstawie posiadanych przez siebie danych informacji o udzielonych zamówieniach
publicznych oraz na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne.
9. Komórka ds. zamówień publicznych przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne
sprawozdanie z postępowań przeprowadzonych przez Gminę Brenna w danym roku w terminie do dnia 1 marca
każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
10. Komórka ds. zamówień publicznych sporządza sprawozdanie na podstawie przepisów wydanych
w trybie art. 82 ust. 4 ustawy PZP.
11. Komórka ds. zamówień publicznych przekazuje informację o nieprawidłowościach w sprawozdaniu
Kierownikowi Zamawiającego, który może skorygować sprawozdanie, jeżeli stwierdzi, że zawarte w nim
informacje są nieaktualne lub niepoprawne.
Umowy
§ 9.
1. Dopuszcza się dokonywanie zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w formie:
1) zlecenia ustnego – jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 5.000,00 złotych netto;
2) zlecenia pisemnego - jeżeli wartość zamówienia jest większa niż 5.000 złotych netto i jest mniejsza od
wartości 30.000,00 zł netto – sporządzonego w co najmniej 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron;
3) pisemnej umowy - jeżeli wartość zamówienia jest wyższa niż 30.000,00 zł netto – sporządzonej w co
najmniej 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
2. Każda umowa przed jej zawarciem wymaga:
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1) zaopiniowania przez radcę prawnego;
2) kontrasygnaty Skarbnika Gminy Brenna,
3) podpisu osoby odpowiedzialnej merytorycznie, a w przypadku nieobecności jej bezpośredniego
przełożonego.
3. Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego podpisuje Wójt Gminy Brenna, a pod jego
nieobecność – Zastępca Wójta na podstawie właściwego pełnomocnictwa.
4. Przedkładając do podpisu Wójtowi Gminy umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o wartości od 50.000,00 zł netto do 130.000,00 zł netto, z wyłączeniem kwoty 130.000,00 złotych netto należy
dołączyć również dokumenty, na podstawie których wyłoniony został Wykonawca, z którym podpisywana jest
dana umowa (tj. zapytanie ofertowe, protokół z przeprowadzonej procedury, podstawy wyłączenia z procedury
konkursowej – jeżeli dotyczy, itd.)
5. Umowy w sprawie zamówień publicznych zawiera się na czas oznaczony chyba, że ustawa PZP stanowi
inaczej.
6. Umowy i zlecenia o których mowa w ust. 1 sporządza osoba odpowiedzialna merytorycznie za realizację
zamówienia.
7. Umowy i zlecenia o których mowa w ust. 1 podlegają obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze
Umów.
8. Wykonanie umowy, odbywa się zgodnie z postanowienia umowy. Nadzór nad jej realizacją sprawuje
pracownik właściwej komórki organizacyjnej.
9. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi
w ofercie i zapytaniem Zamawiającego.
10. Komórka ds. zamówień publicznych prowadzi rejestr umów ws. zamówień publicznych o wartości
powyżej 50.000,00 zł netto - wzór rejestru stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
Postanowienia końcowe
§ 10.
1. Do wszelkich nieuregulowanych kwestii w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy
obowiązujące, a w szczególności:
1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1740 z późniejszymi
zmianami);
2) Ustawa z dnia 11 września 2019 roku
poz. 2019 z późniejszymi zmianami);

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
z późniejszymi zmianami).

(t. j. Dz. U. z 2019 roku poz.869

4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. )
2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brenna.
3. Traci moc Zarządzenie nr 198/2016 Wójta Gminy Brenna z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie
systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna.
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4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2021
Wójta Gminy Brenna
z dnia 1 lutego 2021 r.
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę wskazaną
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin stosuje się do udzielenia zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę
wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zwanych dalej „zamówieniami”.
2. Czynności związane z przygotowaniem postępowania na usługi, dostawy oraz roboty budowlane,
których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
realizowane są przez komórkę ds. zamówień publicznych Urzędu Gminy Brenna.
3. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się przepisy ustawy PZP.
Przygotowanie postępowania
§ 2.
1. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie wraz z pracownikiem na stanowisku ds. zamówień
publicznych występuje do Kierownika Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wszczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Za opis przedmiotu zamówienia, opis warunków udziału
w postępowaniu, opis kryteriów oceny ofert i opis podziału zamówienia na części (jeżeli dotyczy) oraz
przygotowanie projektu umowy odpowiada pracownik odpowiedzialny merytorycznie.
2. Wniosek musi zawierać co najmniej:
1) określenie przedmiotu zamówienia, wraz z podziałem na części lub uzasadnienie dla niedzielenia
zamówienia na części;
2) wartość szacunkową zamówienia wyrażoną w zł netto oraz brutto w PLN wraz z podaniem daty jej
ustalenia; kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia (z podziałem na części zamówienia);
3) wskazanie osoby merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zamówienia;
4) spis dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a w szczególności:
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- dokumentacja projektowa, STWiOR, kosztorys inwestorski, przedmiar – w przypadku robót
budowlanych;
- program funkcjonalno – użytkowy – jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych;
5) termin realizacji zamówienia, gwarancja; żądanie wadium jeżeli jest wymagane
6) proponowany tryb zamówienia;
7) proponowane warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert;
8) analizę potrzeb i wymagań - w przypadku zamówienia, którego szacunkowa wartość zamówienia jest
równa lub przekracza progi unijne – zgodnie z art. 83 ustawy PZP;
9) informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w celu zamieszczenia
informacji na stronie internetowej Zamawiającego,
10) wymagania określone w art. 95 ust. 1 ustawy PZP – jeżeli dotyczy,
11) inne warunki przeprowadzenia postępowania, które może ustalić Zamawiający,
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12) wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zatwierdzony przez Radcę Prawnego.
3. Wzór wniosku o wszczęcie postępowania o wartości równej lub przekraczającej kwotę
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

wskazaną

4. Wniosek zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego i Skarbnika Gminy Brenna przekazywany jest
do komórki ds. zamówień publicznych wraz z załącznikami wg. ust. 2 w celu wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Przeprowadzenie postępowania
§ 3.
1. Komórka ds. zamówień publicznych nadaje numer rejestrowy oraz wszczyna postępowanie o udzielenia
zamówienia publicznego.
2. Komisja przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Brenna, przeprowadza
postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji
Przetargowej oraz przepisami ustawy PZP.
3. Osoby uczestniczące w postępowaniu, wykonujące czynności związane z przygotowaniem oraz
przeprowadzeniem postępowania na kolejnych etapach zobowiązane są zachować poufność, bezstronność
i obiektywizm w toku całego postępowania.
4. Kierownik Zamawiającego, członkowie Komisji Przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności
związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, po stronie Zamawiającego, lub osoby
mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub udzielające zamówienia składają, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub
istnieniu konfliktu interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy PZP.
5. Oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy PZP, składa się
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich istnieniu, a oświadczenie o braku istnienia tych okoliczności
nie później niż przez zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Kierownik Zamawiającego, członek Komisji Przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności
związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby
mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia, składają, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub
istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy PZP.
7. Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy PZP, składa się
przed rozpoczęciem wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia.
8. Przed odebraniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 lub ust. 6 powyżej, Kierownik Zamawiającego
uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
9. Na każdym etapie procedury osoba, która uzna, że podlega wyłączeniu jest zobowiązana wyłączyć się
z postępowania składając odpowiednio oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 lub ust. 6.
Udzielenie zamówienia, realizacja zamówienia
§ 4.
1. Zamówienie udziela się Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy PZP.
2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający:
1) najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach
środków, które Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz
2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz
gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu,
w stosunku do poniesionych nakładów.
3. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej z Wykonawcą, który
złożył najkorzystniejszą ofertę.
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4. Osoba odpowiedzialna merytorycznie lub kierownik właściwej jednostki organizacyjnej sporządza raport
z realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 446 ustawy PZP, w przypadkach określonych
art. 446 ust. 1 ustawy PZP.
5. Osoba odpowiedzialna merytorycznie lub kierownik właściwej jednostki organizacyjnej w terminie
10 dni od wykonania umowy przekazuje Komórce ds. zamówień publicznych informacje niezbędne do
sporządzenia ogłoszenia o wykonaniu umowy, o którym mowa w art. 448 ustawy PZP.
6. Komórka ds. zamówień publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy zamieszcza ogłoszenie
o wykonaniu umowy w BZP.
Nadzór i odpowiedzialność
§ 5.
1. Nadzór nad realizacją zamówień publicznych, o którym mowa w niniejszym regulaminie należy do
Kierownika Zamawiającego, który może wyznaczyć podległą mu osobę odpowiedzialną za prawidłowe
prowadzenie spraw w tym zakresie.
2. Za przestrzeganie przepisów Regulaminu odpowiedzialni są pracownicy jednostki w zakresie, w jakim
powierzono im czynności przy udzielaniu zamówienia.
3. Komórka ds. zamówień publicznych prowadzi rejestr zamówień publicznych (o wartości równej lub
przekraczającej kwotę wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), o których mowa w niniejszym Regulaminie
- wzór rejestru stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę
wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
…………………………………………………….
Inspektor ds. zamówień publicznych
………………………………………………………
Nazwa wnioskującego- osoby odpowiedzialnej
merytorycznie za realizację zamówienia
WNIOSEK
O WSZCZECIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA
KWOTĘ WSKAZANĄ
W ART. 2 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na :
……………………………………………………………………………………………………………………………
I. OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA:
…………………………………………………………………………………………………………
(z zachowaniem art. 99-103 ustawy PZP i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi)
…………………………………………………………………………………………………………………………
Wraz z podziałem na części lub uzasadnienie dla niedzielenia zamówienia na części;
RODZAJ ZAMÓWIENIA: (roboty budowlane/dostawy/usługi*)
W budżecie Gminy na …… r. w dział …… rozdział ………§ ……../Wieloletniej Prognozie
Finansowej zabezpieczono kwotę w wysokości ………….. zł brutto
Wartość zamówienia podstawowego oszacowano na podstawie: ……………w dniu ……….. na kwotę
…… zł netto.
(wartość zamówienia należy ustalić zgodnie z art. 28-36 ustawy PZP)
Zamawiający
nie przewiduje/przewiduje*)
zamówienia
na
podstawie
art. 214 ust. 1 pkt 7/art. 214 ust. 1 pkt 8 Prawa zamówień publicznych, a całkowita szacunkowa jego
wartość wynosi ………..zł netto.
Zamawiający nie przewiduje/przewiduje*) prawo opcji, a całkowita jego wartość wynosi ……… zł
netto.
*) niepotrzebne skreślić
Wspólny Słownik Zamówień CPV: ………………………………………………….
II. Proponujemy:
1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego - ……………………..
(w przypadkach wymaganych ustawą PZP uzasadnienie zastosowania trybu)
2. Warunki udziału w postępowaniu: ……………………………………………………………………
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty: …………………
4. Termin składania ofert …………………………………………
5. Czas realizacji zamówienia: ……………………………………………………
6. Wymagania ws. wadium i zabezpieczenia: …………………………………………………………
7. Przeprowadzono analizę potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy PZP. Analiza potrzeb
i wymagań stanowi załącznik do niniejszego wniosku.*)
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*) dotyczy tylko postępowania, którego szacunkowa wartość zamówienia przekracza progi unijne.
8. Przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe : ……………………………………………
9. Opis wymagań określonych w art. 95 ust. 1 ustawy PZP (jeżeli dotyczy) : ……………………………,
10. Inne warunki przeprowadzenia postępowania, które może ustalić Zamawiający w tym postępowaniu to :
...................................................................................................................................
Wnoszę do Wójta Gminy o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej
kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w trybie ………………………….
Załącznikami do niniejszego wniosku są: ……………………………………………………………
Brenna, dnia …………………………………… r.
………………………………………..
Podpis pracownika odpowiedzialnego merytorycznie
……………………………………..
Inspektor ds. zamówień publicznych
ZATWIERDZAM:
………………………………………………….
(data i podpis)
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę wskazana
w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP
REJESTR ZAMÓWIEŃ W TRYBIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - …….
rok

l.p.

1

Nr sprawy,
data wszczęcia
postępowania

2

Tryb
postępowania

3

Rodzaj zamówienia
Przedmiot
zamówienia

dosta
wa

usłu
ga

robota
budowl
ana

4

5

6

7

Wartość
zamówienia
wg umowy

nett
o

brut
to

8

9

Nazwa
wykonawcy
(nazwa +
adres)

Nr
umowy
z dnia

10

11

Nr wg
Centralnego
Rejestru
Umów

12

Uwagi

13

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5362BEA4-BED0-4584-8EDD-DEC9AA846438. Przyjęty

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2021
Wójta Gminy Brenna
z dnia 1 lutego 2021 r.
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota wskazana
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
Zasady ogólne
§ 1.
1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Urzędzie Gminy Brenna zamówień publicznych,
opłacanych w całości lub w części ze środków publicznych do wartości mniejszej niż kwota wskazana
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.
2. Wyżej wymienione zamówienia można udzielać w następujących trybach:
1) zakup bezpośredni – dla zamówień o wartości do 50.000,00 zł bez podatku VAT,
2) zapytanie ofertowe – dla zamówień o wartości powyżej 50.000,00 zł netto i do wartości mniejszej niż
kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
- z zastrzeżeniem zapisów o których mowa w § 9 (Umowy) Zarządzenia nr 6/2021 z dnia 01.02.2021 r.
w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna.
3. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych
udzielane są na podstawie Załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 6/2021 z dnia 01.02.2021 r. w sprawie systemu
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna. - „Regulaminu Zamówień Publicznych przy
realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych”, z zachowaniem wytycznych
wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.
4. Przy udzielaniu zamówień publicznych, których
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP należy przestrzegać zasad:

wartość

nie przekracza

kwoty

wskazanej

1) zachowania uczciwej konkurencji,
2) równego traktowania Wykonawców,
3) przejrzystości,
4) proporcjonalności.
5. Zamówienia udziela się w sposób zapewniający:
1) najlepszą jakości dostaw, usług oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach
środków, które Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz
2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz
gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu,
w stosunku do poniesionych nakładów.
3) racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, w tym zasadę wydatkowania środków publicznych
w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego
doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
6. Czynności związane z udzieleniem zamówienia do wysokości 50.000,00 zł netto szacunkowej wartości
zamówienia - wykonują pracownicy merytoryczni lub kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych,
zapewniający bezstronność, obiektywizm oraz zachowanie zasad, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 niniejszego
paragrafu.
Przygotowanie postępowania
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§ 2.
1. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie wraz z pracownikiem na stanowisku ds. zamówień
publicznych występuje do Kierownika Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wszczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego szacunkowa wartość przekracza 50.000,00 zł
netto. Za oszacowanie i opis przedmiotu zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu, opis kryteriów
oceny ofert i opis podziału zamówienia na części (jeżeli dotyczy) oraz przygotowanie projektu umowy
odpowiada pracownik odpowiedzialny merytorycznie.
2. Wniosek musi zawierać co najmniej:
1) określenie przedmiotu zamówienia,
2) wartość szacunkową zamówienia wyrażoną w zł netto oraz brutto w PLN wraz z podaniem daty jej
ustalenia; kwotę przeznaczoną na realizację;
3) wskazanie osoby merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zamówienia;
4) spis dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a w szczególności:
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- dokumentacja projektowa, STWiOR, kosztorys inwestorski, przedmiar – w przypadku robót
budowlanych;
- program funkcjonalno – użytkowy – jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych;
5) termin realizacji zamówienia, gwarancje itp.;
6) uzasadnienie w przypadku zamówienia udzielanego na zasadach szczególnych o których mowa w §
5 niniejszego Regulaminu;
7) proponowane warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert;
8) wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zatwierdzony przez Radcę Prawnego.
3. Wzór wniosku o wszczęcie postępowania o wartości mniejszej niż
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

kwota

wskazana

4. Wniosek zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego i Skarbnika Gminy Brenna przekazywany jest
do komórki ds. zamówień publicznych wraz z załącznikami wg. ust. 2 w celu wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Przeprowadzenie postępowania
§ 3.
1. Komórka ds. zamówień publicznych nadaje numer rejestrowy oraz wszczyna postępowanie o udzielenia
zamówienia publicznego.
2. Czynność wyboru Wykonawcy przeprowadza komórka organizacyjna wnioskująca wraz z komórką ds.
zamówień publicznych w jednej lub w kilku następujących formach:
1) poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego;
2) poprzez przekazanie zapytania ofertowego (pisemnie, e-mail,) do co najmniej do trzech potencjalnych
Wykonawców, z zastrzeżeniem ust. 3;
3) poprzez zebranie co najmniej trzech ofert publikowanych na stronach internetowych, zawierających cenę
proponowaną przez potencjalnych Wykonawców.
3. W przypadku braku możliwości przesłania zapytania ofertowego do wymaganej liczby Wykonawców,
dopuszcza się przesłanie zapytania ofertowego do mniejszej liczby Wykonawców z jednoczesnym
zamieszczeniem zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zapytanie ofertowe powinno w szczególności zawierać:
1) opis przedmiotu zamówienia,
2) opis kryteriów wyboru Wykonawcy,
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3) termin i sposób składania ofert
4) warunki udziału w postępowaniu lub warunki realizacji zamówienia;
5. Kryteriami wyboru Wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie
najkorzystniejszych ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności: jakość, funkcjonalność, parametry
techniczne, aspekty środowiskowe oraz gospodarcze, aspekty społeczne, aspekty innowacyjne, koszty
eksploatacji, serwis, poziom wiedzy specjalistycznej Wykonawcy.
6. Dopuszcza się negocjowanie warunków umowy z wykonawcami, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe Zamawiającego.
7. Negocjacje prowadzi się w terminie, miejscu, zakresie i na warunkach określonych przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym.
8. Z przeprowadzonych negocjacji prowadzący negocjacje sporządza notatkę (która będzie stanowiła
załącznik do Protokołu z wyboru Wykonawcy).
9. Po dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowaniu warunków z przebiegu
postępowania zostanie sporządzony Protokół, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Kierownika
Zamawiającego - wzór protokołu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
10. Zawiadomienie o wyborze oferty wysyła się pisemnie, faksem lub emailem do wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty.
11. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawiła najkorzystniejszy bilans z punktu
widzenia kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.
12. Zamawiający w każdym czasie bez podania przyczyny może odstąpić od zawarcia umowy lub zamknąć
(unieważnić) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Udzielenie zamówienia
§ 4.
1. Zamówienie udziela się Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Regulaminu.
2. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej z Wykonawcą, który
złożył najkorzystniejszą ofertę, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust.1 Zarządzenia nr 6/202021 Wójta Gminy
Brenna z dnia 01.02.2021 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna.
Realizacja zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota wskazana
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP na zasadach szczególnych
§ 5.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Zamawiającego może podjąć decyzję
o odstąpieniu od stosowania niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 4, dokonuje się w postaci notatki
służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę.
W notatce służbowej należy w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania
Regulaminu. Notatkę służbową przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat od udzielenia zamówienia.
3. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od stosowania zasad
dokonywania wydatków wynikających z innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących finansów
publicznych, a także wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób
udzielania zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych.
4. Zamawiający może udzielić zamówienia, bez procedury zapytania ofertowego, jeśli zachodzi, co
najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) w przypadku zamówień udzielanych w trakcie podróży służbowej, wynikające z uzasadnionych potrzeb;
b) z przyczyn technicznych dostawa, usługa lub robota budowlana może być świadczona tylko przez jednego
Wykonawcę np. licencja;
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c) w przypadku zamówień na świadczenie indywidualnych usług szkoleniowych oraz uczestnictwo
pracowników w konferencjach, sympozjach, szkoleniach, spotkaniach (za wyjątkiem szkoleń zamkniętych
organizowanych na zlecenie Zamawiającego);
d) w przypadku zamówień, których przedmiotem są utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z poźń. zm.), w tym wyroby
rękodzieła artystycznego;
e) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której
nie mógł przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować
terminów określonych w zapytaniu ofertowym dla udzielenia zamówienia np. usuwanie awarii, itp.
f) w przypadku zamówień dotyczących sporządzania opinii, ekspertyz przez biegłych i ekspertów lub usługi
notarialne;
g) w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia, zamówienia dodatkowego lub
uzupełniającego na dostawę, usługę lub robotę budowlaną, której wartość łącznie z zamówieniem
pierwotnym jest mniejsza niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP;
h) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nie zostały złożone
żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny
sposób zmienione;
i) w przypadku zamówień dotyczących opracowania naukowego, badawczo -rozwojowego, innowacyjnego
oraz innych pokrewnych usług;
j) w przypadku zamówień dotyczących pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych lub
innych instytucji finansowych wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi;
k) w przypadku udzielania zamówień na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na potrzeby Urzędu
Gminy Brenna,
l) w przypadku udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 50.000,00 zł netto;
m) w przypadku udzielania zamówień dotyczących: zakupu czasu antenowego, nabycia praw do nieruchomości
lub jej części w tym najmu i dzierżawy, zakupu wieńców, produktów bukieciarskich lub florystycznych,
usług restauracyjno – cateringowych lub hotelarskich, zakupu usług marketingowych;
n) w przypadku zakupu paliwa na potrzeby Urzędu Gminy Brenna;
o) w przypadku zamówień dotyczących dostaw gazu z sieci gazowej, dostaw wody za pomocą sieci
wodociągowej lub odprowadzanie ścieków;
p) w przypadku zamówień których przedmiotem jest organizacja wydarzeń sportowych, rekreacyjnych lub
kulturalnych;
q) do umów cywilnoprawnych objętych ubezpieczeniem społecznym (umowy zlecenia, o dzieło) o wartości
mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP;
r) w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie zakupu materiałów budowlanych lub artykułów
spożywczych dla Urzędu Gminy Brenna;
s) w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest serwis lub konserwacja urządzeń lub infrastruktury
Zamawiającego.
Nadzór i odpowiedzialność
§ 6.
1. Nadzór nad realizacją zamówień publicznych, o którym mowa w niniejszym regulaminie należy do
Kierownika Zamawiającego, który może wyznaczyć podległą mu osobę odpowiedzialną za prawidłowe
prowadzenie spraw w tym zakresie.
2. Za przestrzeganie przepisów Regulaminu odpowiedzialni są pracownicy jednostki w zakresie, w jakim
powierzono im czynności przy udzielaniu zamówienia.
3. Komórka ds. zamówień publicznych prowadzi rejestr zamówień publicznych poniżej 130.000,00 zł netto,
a jednocześnie powyżej 50.000,00 złotych o których mowa w niniejszym Regulaminie - wzór rejestru stanowi
Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota wskazana
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
…………………………………………………….
Inspektor ds. zamówień publicznych
………………………………………………………
Nazwa wnioskującego- osoby odpowiedzialnej
merytorycznie za realizację zamówienia
WNIOSEK
O WSZCZECIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO
WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTA WSKAZANA
W ART. 2 UST.1 PKT 1 USTAWY PZP I NIE JEST MNIEJSZA OD KWOTY 50.000,00 ZŁ NETTO
w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na :
……………………………………………………………………………………………………………………………
I. OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA:
…………………………………………………………………………………………………………
RODZAJ ZAMÓWIENIA: (roboty budowlane/dostawy/usługi*)
W budżecie Gminy na …… r. w dział …… rozdział ………§ …….. zabezpieczono kwotę
w wysokości ………….. zł brutto.
Wartość zamówienia podstawowego oszacowano na podstawie: …………………………… w dniu
……………….. na kwotę ……………… zł netto.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: ………………………………………………….
II. Proponujemy:
1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: ……………………. w oparciu o Regulamin udzielania
zamówień o wartości nie przekraczającej kwotę wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.
2. Warunki udziału w postępowaniu: …………………………………………………………………….
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty: ………………….
4. Termin składania ofert : ………………………………………………………………………………
5. Czas realizacji zamówienia: …………………………………………………………………………
6. Uzasadnienie w przypadku zamówienia udzielanego na zasadach szczególnych o których mowa
w § 5 niniejszego Regulaminu: …………………………………………………………………..
Wnoszę do Wójta Gminy o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej
kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy PZP w trybie zapytania ofertowego.
Załącznikami do niniejszego wniosku są: ……………………………………………………………
Brenna, dnia …………………………………… r.
……………………………………………………………………..
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za realizację zamówienia
....................................
Inspektor ds. zamówień publicznych
WYRAŻAM ZGODĘ
...............................
Skarbnik Gminy

...............................
Data …….…………
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota wskazana
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
PROTOKÓŁ
z dnia ……………….. r.
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
kwoty o której mowa w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz nie jest mniejsza od kwoty 50.000,00 zł netto
I. Przedmiot zamówienia:
robota budowlana

□

dostawa

□

usługa

□

na:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
II. Opis przedmiotu zamówienia: ………………………………………………………………………….
III. Całkowita wartość niniejszego zamówienia została ustalona w dniu …………… na kwotę ……………. zł
netto.
IV. W dniu ……….. zwrócono się do niżej wymienionych Wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1) ……………….
:
Zapytanie
ofertowe
zostało
………………………………………….

zamieszczone

na

stronie

internetowej:

V. W wymaganym terminie, tj. do dnia …………… złożone zostały następujące oferty na realizację
zamówienia (cena oraz inne elementy oferty):
1) …………………..
:
VI. Informacja o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawców:
………………………………………………………………………………………………………
VII. Informacja o ilości przyznanych punktów Wykonawcom w ramach poszczególnych kryteriów:
1) …………………
:
VIII. W wyniku analizy złożonych ofert (oraz ewentualnych negocjacji z Wykonawcami) niniejsze
zamówienie publiczne zostało udzielone na rzecz Wykonawcy : …………………………., za cenę …
Uzasadnienie wyboru: ………………………………………………………………………………
IX. Informacja
o ofertach
odrzucanych/
informacja
o Wykonawcach
wykluczonych:
………………………………………………………………………………………………………
Brenna, dnia ……………..

………………………………………..
Podpis pracownika odpowiedzialnego merytorycznie

……………………………………..
Inspektor ds. zamówień publicznych

ZATWIERDZAM:
………………………………………………….
(data i podpis)

Załączniki do protokołu:
- notatka z przeprowadzonych negocjacji – jeżeli dotyczy
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- potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
- złożone oferty
- oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez Kierownika
Zamawiającego i osoby wykonujące w imieniu Kierownika Zamawiającego czynności związane
z procedurą wybory Wykonawcy w tym biorące udział w procesie oceny ofert –zgodnie ze wzorem
określonym w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu
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Załącznik Nr 3
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota wskazana
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTA WSKAZANA
W ART. 2 UST.1 PKT 1 USTAWY PZP I WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁOTYCH NETTO

l.p.

1

Nr sprawy,
data
wszczęcia
postępowania

2

Tryb
postępowania

3

Rodzaj zamówienia

Przedmiot
zamówienia

dostawa

usługa

robota
budowlana

4

5

6

7

Wartość
zamówienia wg
umowy

netto

brutto

8

9

Nazwa
wykonawcy
(nazwa +
adres)

Nr
umowy
z dnia

Nr wg
Centralnego
Rejestru
Umów

Uwagi

10

11

12

13
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Załącznik Nr 4
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota wskazana
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
Oświadczenie
Nazwa zamówienia ..................................................................................................
Imię (imiona) ..........................................................................................
Nazwisko ..............................................................................................................................
Oświadczam, że:
1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;
2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub nie jestem związana z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli albo nie pozostaję we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia;:
3) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałam w stosunku
pracy lub zlecenia z Wykonawcą, nie otrzymywałem od Wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub
nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
4) nie pozostawałem z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że mogłaby zaistnieć
uzasadniona wątpliwość co do mojej bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego,
ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania; 5) ;
5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228-230a, art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art.
296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1444 i 1517), zwanej dalej "Kodeksem karnym".
......................................... dnia ..................... r.
.....................................................................
(podpis)
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2021
Wójta Gminy Brenna
z dnia 1 lutego 2021 r.
Regulamin Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków
zewnętrznych
§ 1.
1. Regulamin ma zastosowanie do zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności, a także Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich –
zwanych dalej „funduszami unijnymi”.
2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości równej lub przekraczającej kwotę wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia 01.02.2021r.) oraz Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia 01.02.2021 r.), które określają etapy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem czynności i osób odpowiedzialnych za ich
realizację.
3. Podstawą do przeprowadzenia zamówień publicznych oraz dokonywania wszystkich wydatków ujętych
jako koszty kwalifikowalne w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych są Wytyczne
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
(tzw. Wytyczne horyzontalne), a także odpowiednie wytyczne programowe lub inne dokumenty obowiązujące
w Programie Operacyjnym, w ramach którego otrzymano dofinansowanie do realizacji projektu (np.
podręcznik wnioskodawcy lub beneficjenta, umowa o dofinansowanie lub
załączniki do umowy
o dofinansowanie).
4. Każdorazowa aktualizacja dokumentów, o których mowa w ust. 3 nie wymaga zmiany niniejszego
Regulaminu, z wyjątkiem sytuacji, w których Regulamin byłby sprzeczny z ww. dokumentami po ich
aktualizacji.
5. Komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych oraz dokonywanie
wydatków w ramach dofinansowanego projektu są zobowiązane do stosowania w pierwszej kolejności
określonych w ust. 3 dokumentów oraz pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku, gdy została zawarta umowa o dofinansowanie projektu i określa ona inne zasady
dotyczące procedur udzielania zamówień lub dodatkowe obowiązki Zamawiającego dotyczące procedur
udzielania zamówień oraz dokonywania wydatków w ramach projektu, niż zasady określone w niniejszym
Regulaminie bądź w pozostałych Regulaminach, o których mowa w ust. 2, należy stosować zasady wynikające
z umowy o dofinansowanie projektu.
§ 2.
1. Przed wszczęciem procedur udzielenia zamówienia, o których mowa w dalszej części niniejszego
Regulaminu należy dokonać oszacowania wartości zamówienia.
2. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia w ramach projektów współfinansowanych
z ww. funduszy unijnych następuje zgodnie z §4 Zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia
01.02.2021 r.
3. Wzór notatki służbowej, o której mowa w §4 ust. 5 ww. Zarządzenia stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
4. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku stosowania
ww. Wytycznych horyzontalnych lub programowych, lub ustawy Prawo zamówień publicznych.
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§ 3.
1. Przy udzielaniu zamówień publicznych należy przestrzegać zasad:
a) zachowania uczciwej konkurencji, proporcjonalności równego traktowania Wykonawców i przejrzystości;
b) racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych
w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego
doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów;
c) udzielania zamówienia w sposób zapewniający: najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych,
uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które Zamawiający może przeznaczyć na jego
realizację;
d) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz
gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu,
w stosunku do poniesionych nakładów.
2. Procedury udzielania zamówień publicznych opisane w §4 do §8 niniejszego Regulaminu, mają
charakter ramowy. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania zamówień publicznych w ramach
projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności, a także Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, zawarte zostały w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (tzw. Wytyczne horyzontalne), a także odpowiednich wytycznych
programowych lub innych dokumentach obowiązujących w Programie Operacyjnym, w ramach którego
otrzymano dofinansowanie do realizacji projektu (np. podręcznik wnioskodawcy lub beneficjenta, umowa
o dofinansowanie lub załączniki do umowy o dofinansowanie).
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Zamawiającego może podjąć decyzję
o odstąpieniu od stosowania niniejszego Regulaminu do zamówień, o których mowa w §4-§7 Regulaminu,
jeżeli wystąpiła co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) w przypadku zamówień udzielanych w trakcie podróży służbowej, wynikające z uzasadnionych potrzeb;
b) z przyczyn technicznych dostawa, usługa lub robota budowlana może być świadczona tylko przez jednego
Wykonawcę;
c) w przypadku zamówień na świadczenie indywidualnych usług szkoleniowych oraz uczestnictwo
w konferencjach, sympozjach, szkoleniach, spotkaniach (za wyjątkiem szkoleń zamkniętych
organizowanych na zlecenie Zamawiającego);
d) w przypadku zamówień, których przedmiotem są utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z poźń. zm.), w tym wyroby
rękodzieła artystycznego;
e) ze względu na wyjątkowa sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której
nie mógł przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować
terminów określonych w konkursie ofert dla udzielenia zamówienia np. usuwanie awarii, itp.
f) w przypadku zamówień dotyczących sporządzania opinii, ekspertyz przez biegłych i ekspertów lub usługi
notarialne;
g) w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia, zamówienia dodatkowego lub
uzupełniającego na dostawę, usługę lub robotę budowlaną, której wartość łącznie z zamówieniem
pierwotnym nie jest równa i nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
h) w przypadku zamówień dotyczących opracowania naukowego, badawczo -rozwojowego oraz innych
pokrewnych usług;
i) w przypadku udzielania zamówień dotyczących: zakupu czasu antenowego, nabycia praw do nieruchomości
lub jej części w tym najmu i dzierżawy.
4. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się w postaci notatki służbowej,
podlegającej zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę. W notatce
służbowej należy w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania niniejszego
Regulaminu.
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Ramowa procedura udzielania zamówień publicznych,
których wartość wynosi poniżej 5.000 zł netto
§ 4.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartość poniżej 5.000 zł netto, przeprowadza się
poprzez:
a) realizację zamówienia w drodze zakupu bezpośredniego u Oferenta, którego oferta jest zbliżona do wartości
ustalonej w oszacowaniu wartości zamówienia albo
b) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy zapytania ofertowego na okres minimum 7 dni lub
c) przekazanie zapytania ofertowego drogą e-mail, fax-em, za pośrednictwem poczty lub bezpośrednie
przekazanie zapytania ofertowego, do minimum 3 potencjalnych Wykonawców lub
d) zamieszczenie na stronie internetowej www.brenna.org.pl
zapytania ofertowego na okres minimum 7 dni.

lub http://www.bip.brenna.org.pl/

2. Zapytanie ofertowe, o którym mowa w punkcie 1 litery od b do d, powinno zawierać co najmniej opis
przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert i ich punktację, wymagania formalne ofert oraz termin składania
ofert.
3. Jeżeli pomimo prawidłowego upublicznienia zapytania ofertowego Zamawiający otrzyma tylko jedną
ważną ofertę, procedurę uznaje się za zachowaną. W sytuacji, gdy pomimo prawidłowego upublicznienia
zapytania ofertowego Zamawiający nie otrzyma żadnej ważnej oferty postępowanie podlega unieważnieniu
i należy przeprowadzić je ponownie.
4. Zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z funduszy unijnych musi mieć formę pisemną,
zgodnie z §9 Zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia 01.02.2021 r., poprzez sporządzenie:
a) dla robót budowlanych - umowy,
b) dla usług lub dostaw - umowy lub zlecenia.
Ramowa procedura udzielania zamówień publicznych, których wartość wynosi co najmniej 5.000,00 zł
netto, a nie przekracza kwoty 20.000,00 zł netto.
§ 5.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość wynosi co najmniej 5.000,00 zł
netto, a nie przekracza kwoty 20.000,00 zł netto, przeprowadza się poprzez:
a) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy zapytania ofertowego na okres minimum 7 dni lub
b) przekazanie zapytania ofertowego drogą e-mail, fax-em, za pośrednictwem poczty lub bezpośrednie
przekazanie zapytania ofertowego, do minimum 3 potencjalnych Wykonawców lub
c) zamieszczenie na stronie internetowej www.brenna.org.pl
zapytania ofertowego na okres minimum 7 dni.

lub http://www.bip.brenna.org.pl/

2. Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert
i ich punktację, wymagania formalne ofert oraz termin składania ofert.
3. Jeżeli pomimo prawidłowego upublicznienia zapytania ofertowego Zamawiający otrzyma tylko jedną
ważną ofertę, procedurę uznaje się za zachowaną. W sytuacji, gdy pomimo prawidłowego upublicznienia
zapytania ofertowego Zamawiający nie otrzyma żadnej ważnej oferty postępowanie podlega unieważnieniu
i należy przeprowadzić je ponownie.
4. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. W celu udokumentowania procedury wyboru Wykonawcy można zastosować Wzór protokołu,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z funduszy unijnych musi mieć formę pisemną,
zgodnie z §9 Zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia 01.02.2021 r., poprzez sporządzenie:
a) dla robót budowlanych - umowy,
b) dla usług lub dostaw - umowy lub zlecenia.
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Ramowa procedura udzielania zamówień publicznych, których wartość wynosi co najmniej 20.000,00 zł
netto, a nie przekracza kwoty 50.000,00 zł netto.
§ 6.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość wynosi co najmniej 20.000,00 zł
netto, a nie przekracza kwoty 50.000,00 zł netto, przeprowadza się poprzez umieszczenie na stronie
internetowej www.brenna.org.pl
lub http://www.bip.brenna.org.pl/
zapytania ofertowego na
okres minimum 7 dni oraz dodatkowo przesyła się zapytanie ofertowe do minimum trzech potencjalnych
Wykonawców.
2. Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert
i ich punktację, wymagania formalne ofert oraz termin składania ofert.
3. Jeżeli pomimo prawidłowego upublicznienia zapytania ofertowego Zamawiający otrzyma tylko jedną
ważną ofertę, procedurę uznaje się za zachowaną. W sytuacji, gdy pomimo prawidłowego upublicznienia
zapytania ofertowego Zamawiający nie otrzyma żadnej ważnej oferty postępowania podlega unieważnieniu
i należy przeprowadzić je ponownie.
4. Komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych w ramach projektów
dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich są zobligowane
do stosowania zapisów odpowiednich wytycznych programowych lub innych dokumentów obowiązujących
w Programie Operacyjnym, w szczególności zapisów Załącznika nr 2 do umowy o dofinansowanie: Zasady
konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
5. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. W celu udokumentowania procedury wyboru Wykonawcy można zastosować Wzór protokołu,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
7. Zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z funduszy unijnych musi mieć formę pisemną,
zgodnie z §9 Zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia 01.02.2021 r. , poprzez sporządzenie:
a) dla robót budowlanych - umowy,
b) dla usług lub dostaw - umowy lub zlecenia.
Ramowa procedura udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 50.000,00 zł
netto, a nie przekracza kwoty określonej w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
§ 7.
1. Komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych w ramach projektów
dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, są
zobligowane do stosowania:
a) zapisów Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6.5 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji),
b) zapisów odpowiednich wytycznych programowych lub innych dokumentów obowiązujących w Programie
Operacyjnym, w ramach którego otrzymano dofinansowanie do realizacji projektu;
c) zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota wskazana
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia
01.02.2021 r.).
2. W przypadku zamówień publicznych w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, o wartości
przekraczającej kwotę 50.000 zł netto, a nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
należy
zamieścić
zapytanie
ofertowe
w bazie
konkurencyjności:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
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3. W przypadku zawieszenia działalności ww. bazy potwierdzonej odpowiednim komunikatem ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, należy wysłać zapytania ofertowe do co najmniej trzech
potencjalnych Wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych Wykonawców danego zamówienia
oraz zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej Zamawiającego ( www.brenna.org.pl
lub
http://www.bip.brenna.org.pl/) lub innej stronie internetowej wskazanej przez instytucję będącą stroną umowy
o dofinansowanie.
4. Komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych w ramach projektów
dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich są zobligowane
do stosowania:
a) zapisów odpowiednich wytycznych programowych lub innych dokumentów obowiązujących w Programie
Operacyjnym, w ramach którego otrzymano dofinansowanie do realizacji projektu, w szczególności zapisów
Załącznika nr 2 do umowy o dofinansowanie: Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 20142020;
b) zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota wskazana
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia
01.02.2021 r.).
5. Jeśli Zamawiający rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe, do co
najmniej trzech potencjalnych Wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych Wykonawców
danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na stronie internetowej
Zamawiającego www.brenna.org.pl
lub http://www.bip.brenna.org.pl/
.
6. Umowę z Wykonawcą i protokół z postępowania o udzielenie zamówienia należy sporządzić w formie
pisemnej.
7. W celu udokumentowania procedury wyboru Wykonawcy można zastosować Wzór protokołu,
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Do opisu przedmiotu zamówienia publicznego należy stosować prawidłowe nazwy i kody określone
w załączniku II
do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I
do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych
działem 45 załącznika I
do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1,
z późn. zm.).
Ramowa procedura udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP
§ 8.
Komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych w ramach projektów
dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności, a także Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, są
zobligowane do stosowania:
a) zapisów Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6.5 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji),
b) zapisów odpowiednich wytycznych programowych lub innych dokumentów obowiązujących w Programie
Operacyjnym, w ramach którego otrzymano dofinansowanie do realizacji projektu (np. podręcznik
wnioskodawcy lub beneficjenta, umowa o dofinansowanie lub załączniki do umowy o dofinansowanie);
c) zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty
wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Brenna
z dnia 01.02.2021 r.)
§ 9.
1. W przypadku projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający
powinien zweryfikować zapisy umowy o dofinansowanie w zakresie stosowania klauzul społecznych
w zamówieniach publicznych realizowanych w projekcie.
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2. Całość dokumentacji dotyczącej sposobu oszacowania wartości zamówienia publicznego oraz
dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy powinna zostać zarchiwizowana
łącznie, tak aby zapewnić ścieżkę audytu dla danego zamówienia.
3. Wszystkie dokumenty związane z oszacowaniem wartości zamówienia publicznego oraz dalszą jego
realizacją należy oznaczyć odpowiednimi logotypami obowiązującymi w Programie Operacyjnym, w ramach
którego otrzymano dofinansowanie do realizacji projektu.
4. Odbiór świadczenia Wykonawcy dokumentowany jest protokołem odbioru, który stanowi podstawę
wystawienia i zapłaty faktury/rachunku.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu Zamówień Publicznych przy realizacji
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
………………………………….
(imię i nazwisko sporządzającego )
………………………………….
( zajmowane stanowisko )
Brenna, dnia …………….
NOTATKA
z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: ……………………………………………………………………………….
2. Zamówienie w ramach projektu ……………………………………dofinansowanego/planowanego
do dofinansowania w ramach………………, który został ujęty w budżecie Gminy Brenna na
………… rok w dz. …………… rozdz. …………… w kwocie ……….. zł.
Na realizację przedmiotu zamówienia w budżecie projektu zaplanowano kwotę …………………… zł
3. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu …………………………. na podstawie:
a) analizy cen rynkowych – w załączeniu następujące dokumenty:#
- zapytania cenowe skierowane do potencjalnych Wykonawców,
- odpowiedzi cenowe Wykonawców,
- wydruki ze stron internetowych opatrzone datą dokonania wydruku,
- kopie ofert lub umów z innych postępowań (obejmujące analogiczny przedmiot zamówienia) z okresu
poprzedzającego okres szacowania wartości zamówienia.
b) analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym moment szacowania
wartości zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
c) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego lub zamówień
udzielanych przez innych Zamawiających, obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia,
z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego;
d) analizy rodzaju, zakresu i ilości robót budowlanych z uwzględnieniem cen rynkowych (np. w formie
kosztorysu inwestorskiego).
4. Wartość zamówienia ustalono na kwotę ………. zł brutto (………… zł netto),
5. Proponowany sposób przeprowadzenia zamówienia: ………………………………………………
……………………………………
(podpis pracownika ds. zamówień publicznych)
……………………………………
(podpis pracownika sporządzającego)
…………………………………..……
( podpis Skarbnika )
ZATWIERDZAM: ……………………………………
( podpis Wójta Gminy Brenna)
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu Zamówień Publicznych przy realizacji
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
Protokół
I. Nazwa zamówienia:…………………………………………………………………………………………
II. Wartość szacunkowa zamówienia:…………………………………………………………………………
III. Sposób upublicznienia oferty:
1) Zamieszczenie na stronie internetowej
a.data publikacji: ………………………………..…………………………………………………
b.adres strony internetowej: ……………….……………………………………………………
2) Wysłanie zapytania do trzech potencjalnych oferentów:
a.…………………………………………… (nazwa i adres) ……………………………………………....
b.…………………………………..……… (nazwa i adres) …………………………………………………
c.…………………………………………… (nazwa i adres) ……………………………….………………..
3) Termin składania ofert:……………………………………………………………………………
IV. Wykaz złożonych ofert
L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Data złożenia
oferty

Warunki udziału w procedurze

Proponowana cena
brutto

spełnia/nie spełnia/nie dotyczy*
spełnia/nie spełnia/nie dotyczy*

a) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnianiem warunków:#
..................................................................................................................................................
b) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym#:
…………………………………………………………………………………………………
V. Ocena złożonych ofert.
L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium wraz z uzasadnieniem#

Łączna liczba
punktów

VI. Wybór oferty.
1)

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………

2)

Uzasadnienie wyboru: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

VII. Imiona i nazwiska osób, wykonujących czynności związane z udzieleniem zamówienia:
1) ………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………
...............................................
(data sporządzenia protokołu)

........................................
(podpis pracownika merytorycznego)
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Akceptacja :
…………………………………………………………..
(podpis pracownika ds. zamówień publicznych)
………………..………
(podpis Skarbnika)
ZATWIERDZAM
Brenna, dnia…………………………
………………………………………………..
(podpis Wójta Gminy Brenna)
Załączniki:
1) zapytanie ofertowe
2) potwierdzeniem upublicznienia oferty – wydruk ze strony internetowe, inne;
3) oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe;
4) oświadczenie/oświadczenia dotyczące bezstronności osób, wykonujących czynności związane
z udzieleniem zamówienia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
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Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zamówień Publicznych przy realizacji
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
Oświadczenie
Nazwa zamówienia ..................................................................................................
Imię (imiona) ..........................................................................................
Nazwisko ..............................................................................................................................
Oświadczam, że:
1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;
2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub nie jestem związana z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli albo nie pozostaję we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia;:
3) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałam w stosunku
pracy lub zlecenia z Wykonawcą, nie otrzymywałem od Wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub
nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
4) nie pozostawałem z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że mogłaby zaistnieć
uzasadniona wątpliwość co do mojej bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego,
ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania; 5) ;
5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228-230a, art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art.
296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1444 i 1517), zwanej dalej "Kodeksem karnym".
......................................... dnia ..................... r.
.....................................................................
(podpis)
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 6/2021
Wójta Gminy Brenna
z dnia 1 lutego 2021 r.
Regulamin Pracy Komisji Przetargowej
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Ustala się organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji przetargowej
powoływanej do przygotowania i przeprowadzenia albo przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zwanych dalej „Komisją”.
2. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się przepisy ustawy PZP.
Rozdział 2.
Tryb pracy Komisji
§ 2.
1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania, chyba że co innego postanowiono w Zarządzeniu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
2. W Urzędzie Gminy Brenna powołuje się Komisję, która ma charakter stały i liczy co najmniej
3 członków. Jednocześnie w każdym momencie może zostać powołana nowa odrębna Komisja przetargowa do
przeprowadzenia konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Członkowie Komisji wykonują powierzone im czynności w sposób bezstronny,
i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją wiedzą i doświadczeniem.

rzetelny

4. Członkowie Komisji zobowiązani są do ochrony tajemnicy chronionej na podstawie odrębnych
przepisów oraz do przestrzegania szczegółowych wymagań i zasad dotyczących ochrony informacji
niejawnych określonych w odrębnych przepisach.
5. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji, a podczas jego nieobecności sekretarz Komisji.
6. Oświadczenia członków Komisji stanowią integralną część dokumentacji postępowania.
§ 3.
1. Komisja pracuje kolegialnie.
2. Przewodniczący Komisji wyznacza miejsce i termin jej posiedzeń, biorąc pod uwagę uzasadnione
wnioski członków Komisji, tak aby umożliwić wypełnianie przez nich innych obowiązków służbowych.
3. Z posiedzenia Komisji może zostać sporządzony protokół, w którym w szczególności opisuje się:
przebieg posiedzenia, wyniki głosowań, czynności dokonane przez przewodniczącego / sekretarza / członka
Komisji, zadania przydzielone członkom Komisji w zakresie ich obowiązków przez przewodniczącego
Komisji. Brak podpisu któregokolwiek z członków komisji biorących udział w danym posiedzeniu Komisji
powinien zostać odnotowany przez przewodniczącego Komisji w protokole z posiedzenia Komisji. Jeżeli
powodem braku podpisu są zastrzeżenia co do zgodności z przepisami ustawy, do protokołu załącza się
również pisemne zastrzeżenia członka Komisji.
4. Komisja przyjmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy jej członków, w drodze głosowania
lub na podstawie sumy albo średniej arytmetycznej indywidualnych ocen.
5. W przypadku obecności mniej niż połowy członków Komisji jej przewodniczący odracza posiedzenie
i wyznacza nowy termin.
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6. Członek Komisji niezgadzający się z przyjętym rozstrzygnięciem Komisji obowiązany jest do
przedstawienia pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska (zdanie odrębne), które dołącza się do protokołu
posiedzenia (jeśli został sporządzony).
7. Członkowie Komisji, którzy nie brali udziału w posiedzeniu Komisji, potwierdzają pisemnie zapoznanie
się z ustaleniami komisji. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.
§ 4.
1. Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa
w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy PZP – zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości równej lub przekraczającej kwotę wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.
§ 5.
1. Komisja może wnioskować do Kierownika Zamawiającego o powołanie biegłego do wykonania
określonych w toku jej prac czynności, jeżeli do ich wykonania wymagane jest posiadanie wiadomości
specjalnych.
2. Wniosek powinien zawierać określenie przedmiotu opinii, termin jej sporządzenia oraz szacowane
koszty wynagrodzenia biegłego, a także – o ile jest to możliwe – wskazanie kandydatury biegłego.
3. Biegli przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie Komisji mogą uczestniczyć w jej pracach
z głosem doradczym.
4. Postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio do biegłych.
§ 6. 1)
W zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja przygotowuje
i przekazuje Kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia:
1) propozycje wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem;
2) projekt Specyfikacji Warunków Zamówienia, projekt Opisu Potrzeb i Wymagań zaproszenia do składania
ofert, zaproszenia do dialogu lub zaproszenia do negocjacji, wraz z istotnymi postanowieniami umowy
w sprawie zamówienia publicznego / wzorem umowy;
3) projekty innych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
§ 7.
1. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja wykonuje
w szczególności następujące czynności:
1) zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje je do
opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
2) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje do
opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, ogłoszenie
zmian lub sprostowanie;
3) zamieszcza/przekazuje właściwej komórce organizacyjnej do zamieszczenia na stronie internetowej lub
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego wszystkie dokumenty (w tym ogłoszenia)
i informacje wymagane ustawą do opublikowania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
4) przekazuje do opublikowania ogłoszenie o zamówieniu w inny sposób niż wskazany w pkt 3,
w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim – w przypadku podjęcia takiej
decyzji przez Kierownika Zamawiającego;

1) Postanowienie

znajdzie zastosowanie w przypadku, gdy Komisja została powołana do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania
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5) zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje do opublikowania Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki;
6) przygotowuje propozycje wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia lub Opisu
Potrzeb i Wymagań;
7) przygotowuje i przedkłada Kierownikowi Zamawiającego projekty zaproszeń, informacji oraz innych
dokumentów wymaganych przepisami ustawy;
8) prowadzi negocjacje albo dialog z Wykonawcami w przypadku, gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich
negocjacji albo dialogu;
9) dokonuje otwarcia ofert;
10) zamieszcza wymagane informacje na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesyła wymagane
ogłoszenia i informacje do Prezesa Urzędu zgodnie z przepisami ustawy PZP.
11) dokonuje badania i oceny ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
12) wzywa/wnioskuje do Kierownika Zamawiającego o zatwierdzenie wezwania Wykonawców do
złożenia/uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów wymaganych od Wykonawców lub do wyjaśnienia
treści oferty;
13) wnioskuje do Kierownika Zamawiającego o wykluczenie Wykonawców w przypadkach przewidzianych
ustawą;
14) wnioskuje do Kierownika Zamawiającego o odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustawą;
15) przygotowuje propozycję wyboru oferty
Zamawiającego o unieważnienie postępowania;

najkorzystniejszej

bądź

wnioskuje

do

Kierownika

16) dokonuje analizy wniesionych środków ochrony prawnej oraz przedstawia Kierownikowi Zamawiającego
rekomendację dotyczącą odpowiedzi na odwołanie albo odpowiedzi na informację o podjętej niezgodnie
z przepisami czynności lub zaniechaniu czynności;
17) przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycje w zakresie wnioskowania do Wykonawców
o przedłużenie terminu związania ofertą, przedłużenie okresu ważności wadium, a także w zakresie
zatrzymania wadium - w przypadkach określonych ustawą PZP;
18) sprawdza wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2. Podczas sesji otwarcia ofert Komisja wykonuje w szczególności następujące czynności:
1) przed otwarciem ofert zamieszcza na stronie internetowej kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia – zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP;
2) sprawdza termin złożenia ofert (datę i godzinę);
3) odczytuje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny lub kosztów
zawartych w ofertach;
3. Członkowie Komisji dokonują indywidualnej oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert, po szczegółowym
zapoznaniu się z ofertami oraz opiniami biegłych (jeżeli byli powołani).
Rozdział 3.
Prawa i obowiązki członków Komisji
§ 8.
Biorąc udział w pracach Komisji członkowie Komisji mają prawo w szczególności do:
1) dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pracą w Komisji;
2) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach Komisji;
3) zgłaszania przewodniczącemu Komisji w każdym czasie uwag i problemów dotyczących funkcjonowania
Komisji;
4) wnioskowania o powołanie biegłego.
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§ 9.
1. Do obowiązków członka Komisji należy w szczególności:
1) uczestniczenie w posiedzeniach i pracach Komisji;
2) przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia;
3) badanie i ocena ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2 ustawy PZP.
2. Do obowiązków członka Komisji, nie będącego przewodniczącym ani sekretarzem komisji, należy
w szczególności:
1) wykonywanie czynności powierzonych im zgodnie z § 7 od ust. 1 do ust. 3 regulaminu, w tym zadań
wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji;
2) niezwłoczne informowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział
w pracach Komisji.
§ 10.
1. Do obowiązków przewodniczącego Komisji, poza obowiązkami wskazanymi w § 9 ust. 1 regulaminu,
należy w szczególności:
1) organizowanie prac Komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń oraz zapewnienie sprawnego
przebiegu wykonywanych zadań, które określono w Zarządzeniu ws. powołania Komisji;
2) odebranie od członków Komisji pisemnych oświadczeń w zakresie określonym w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy
PZP oraz przekazanie ich Kierownikowi Zamawiającego, a następnie włączenie wskazanych oświadczeń
do dokumentacji postępowania;
3) wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego o odwołanie członka Komisji, który nie złożył oświadczenia
o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy albo złożył oświadczenie
o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy PZP albo złożył nieprawdziwe
oświadczenie o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy PZP, a także
o odwołanie członka Komisji z innych uzasadnionych powodów;
4) w razie potrzeby wnioskowanie do Kierownika Zamawiającego o zawieszenie działania Komisji do czasu
wyłączenia członka Komisji lub do czasu wyjaśnienia sprawy;
5) podział prac przydzielanych członkom Komisji;
6) informowanie Kierownika Zamawiającego o przebiegu prac Komisji, w tym o istotnych problemach
związanych z pracami Komisji;
7) przedkładanie Kierownikowi Zamawiającego projektów pism, w szczególności w sprawie: wykluczenia
Wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania, itp.;
8) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez sekretarza Komisji;
9) nadzorowanie dostępu zainteresowanych Wykonawców do dokumentacji postępowania.
2. Przewodniczący komisji odpowiedzialny jest za terminowe opracowanie i przekazanie odpowiednich
dokumentów Kierownikowi Zamawiającego, Prezesowi Urzędu, Wykonawcom, Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej, a także za zamieszczenie ich w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w
siedzibie Zamawiającego oraz w miejscu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 regulaminu.
3. Przewodniczący reprezentuje komisję wobec osób trzecich.
§ 11.
Do obowiązków sekretarza Komisji należy w szczególności:
1) dokumentowanie czynności Komisji, w tym sporządzenie protokołu postępowania wraz z załącznikami;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
3) udział w opracowywaniu treści wniosków, odpowiedzi i wystąpień związanych z prowadzonym
postępowaniem;
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4) przestrzeganie zasady pisemności w zakresie określonym ustawą;
5) czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji postępowania przez członków Komisji;
6) odpowiadanie za dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania, przechowywanie ofert oraz
wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem;
7) przygotowanie dokumentacji postępowania w celu:
a) udostępnienia jej Wykonawcom oraz biegłym;
b) przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania wyjaśniające lub kontrole;
c) dokonania jej archiwizacji.
8) kierowanie pracami Komisji pod nieobecność przewodniczącego Komisji.
Rozdział 4.
Zakończenie prac Komisji
§ 12.
1. Przewodniczący Komisji przekazuje Kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia pisemny protokół
postępowania wraz z załącznikami.
2. Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, co stanowi podstawę do zatwierdzenia protokołu postępowania przez Kierownika
Zamawiającego.
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 6/2021
Wójta Gminy Brenna
z dnia 1 lutego 2021 r.
Rejestr umów zamówień publicznych

l.p
.

1

nr
umow
yz
dnia

2

Nr wg
Centralneg
o Rejestru
Umów

3

Nr sprawy,
data
wszczęcia
postępowani
a

4

Tryb
postępowani
a

5

Rodzaj zamówienia

dostawa

usługa

robota
budowlana

6

7

8

Przedmiot
zamówieni
a

9

Wartość
zamówienia
wg umowy

netto

brutto

10

11

Nazwa
wykonawc
y (nazwa +
adres)

12
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