WOJT GMINY
BRENNA

Zarmdzenie Nr 189/2010
Wojta Gminy Brenna
z dnia 31 grudnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia w Gminie Brenna procedury udzielania zamowien
publicznych w ramach projektow wspollinansowanych ze g rodkow Europejskiego
Funduszu Spoiecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitai Ludzki wdraianych
przez Gminc Brenna.
na podstawie art. 44 i 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z poin. zm .) Wojt Gminy Brenna zarzqdza, co nastcpuje:

§ 1. Wprowadza sic Regulamin okreSlajqcy procedure udzielania zamOwieti publicznych
realizowanych w ramach projektOw wspOlfinansowanych ze Srodkow Europejskiego
Funduszu Spalecznego w ramach POKL wdra2anych przez Gminc Brenna, zgodnie
z zalqcznikiem do niniejszego zarzqdzenia.
§ 2. Wykonanie niniejszego zarzqdzenia powierza sic Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Gminy
Brenna.
§ 3. Traci moc Zarz4dzenie nr 8/2010 \Vojta Gminy Brenna z dnia 12 stycznia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia w Gminie Brenna procedury wylonienia wykonawc6w uslug (osob
fizycznych), kt6rych wartoSe nie przekracza wyra2onej w zlotych rownowartoSci kwoty 5.000
euro, realizowane w ramach projektOw wspolfinansowanych ze Srodkow Unii Europejskiej.
§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

WOJT GAAINY
BRENNA
wona Szarei7

Zakcznik
do zarz4dzenia nr 189/2010
\Vojta Gminy Brenna z dnia 31.12.2010 r.

REGULAMIN

procedury udzielania zamowien publicznych realizowanych w ramach projektow
wspolfinansowanych ze irodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach
POKL wdraianych przez Gmine Brenna.
§ 1.
1. Procedure udzielania zam6wieti publicznych realizowanych w ramach projektow
wspoifinansowanych ze §rodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach
POKL przez Gming Brenna, zwanq dalej „Procedur4", prowadzi sie w sposob
zapewniaj4cy uczciwq konkurencjc oraz rowne traktowanie OferentOw.
2. Czynno§ci zwi4zane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem procedury wykonujg
osoby zapewniaAce bezstronno§a i obiektywizm.
3. Procedure prowadzi sic z zachowaniem formy pisemnej oraz zachowaniem pisemnego
dokumentowania czynno§ci postcpowania. Dopuszcza sic u2ywanie telefonu, faksu
oraz poczty elektronicznej. Czynno§ci dokonywane drog4 telefoniczn4, faksow4 lub
elektroniczn4 powinny bye dokumentowane za pomoc4 notatek, raport6w faksowych
badi wydruk6w z poczty e-mail.
4. Przy wylonieniu wykonawcy naleZy kierowaa sic nastepuj4cymi zasadami:
1) niedyskryminacyjnego opisu zadania — rozumianej jako zakaz zawierania w opisie
zapisow moncych preferowaa konkretnych wykonawcow,
2) rOwnego dostcpu dla oferent6w ze wszystkich panstw czionkowskich —
w szczegolno§ci rozumianej jako zakaz stawiania wymagati powoduAcych
dyskryminacje wzgledem wykonawcow z innych panstw czionkowskich.
5. Okre§lenie przedmiotu zamowienia powinno bye dokonane z najwy2sz4 starannokik,
przy uwzglednieniu wszystkich kryteriow momcych miee wpfyw na cene, a tak2e
powinno odpowiadae opisowi zawartemu w projekcie wspolfinansowanym ze
§rodkow Unii Europejskiej.
6. Wartok szacunkow4 zam6wienia publicznego oblicza sic z nale2ytq staranno§ci4,
zgodnie z art. 32 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarnowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z poin. zm .),
z uwzglednieniem kwoty zaplanowanej na realizacjc danego projektu w planie
finansowym Gminy Brenna, a w przypadku dostaw i uslug innych niz okre§lone w art.
34 ustawy Prawo zamowien publicznych na podstawie redniej ceny wynikaj4cej
z rozeznania rynku.

Dziai I
Wszcwie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego realizowanego w ramach
projektow wspoifinansowanych ze §rodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach POKL wdraianych przez Gming Brenna.
§2.
1. Procedura rozpoczyna sic od rozeznania rynku w zakresie przedmiotu zamowienia.
2. Rozeznanie rynku jest dokonywane na podstawie analizy minimum 3 ofert, o ile na
rynku istnieje 3 potencjalnych, wykonawcow zlo2onych np. osobikie, telefonicznie,
drop_ elektroniczng (strony www, mail), faksowg, w odpowiedzi na pisemne
zaproszenie do zlo2enia oferty, w odpowiedzi na publikacje ogloszenia o mo2liwoki
skladania ofert na stronie intemetowej Zamawiajgcego itp.,
3. Po dokonaniu rozeznania rynku pracownik sporzqdza notatke, kt6rej wzor stanowi
zakcznik nr 1 do niniejszej procedury.
4. W przypadku gdy pracownik stwierdzi, 2e na rynku nie istnieje 3 potencjalnych
wykonawcow, przedstawia uzasadnienie wskazujqce na obiektywne przeslanki
potwierdzaAce jego stwierdzenie, co odnotowuje w notatce (w pia 6 „Uwagi").
5. Dla zamowienia o wartoki powy2ej 20.000z1 netto rozeznanie rynku wymaga formy
pisemnej
i powinno polegae na zarchiwizowaniu np. wydruk6w stron z opisem towaru i cenq
albo wydrukow maili z informacjg na temat ceny za okre§lony towar lub ustuge, albo
innego dokumentu. Nie jest wystarczaj4ce sporz4dzenie notatki stu2bowej
z rozeznania rynku dokonanego w drodze wywiadu osobistego lub telefonicznego,
chyba 2e notatka jest potwierdzona podpisem ka2dego z wymienionych w jej treki
wykonawcow.
6. Spos6b przeprowadzenia zamowienia, okre§lony w pkt 7 notatki, wskazuje pracownik
ds. zam6wieri publicznych.
7. Notatka podlega kontrasygnacie Skarbnika Gminy i zatwierdzeniu przez \Vojta Gminy
Brenna lub Zastcpcc \Vojta Gminy Brenna.
8. Po zatwierdzeniu notatki pracownik podejmuje czynnoki w celu dokonania zakupu
przedmiotu zamowienia zgodnie z procedurg, okre§lonq w Dziale II niniejszego
zarzqdzenia.
9. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sic mo2liwok zlecenia
wykonania przedmiotu zamowienia, jednemu wybranemu wykonawcy.
10. W przypadku o ktorym mowa w ust. 9, dodatkowo w notatce (w pkt 6 „Uwagi")
pracownik uzasadnia celowok i zasadnok zawarcia umowy z jednym wybranym
wykonawcq.

Dziai II
Udzielanie zamowien publicznych realizowanych w ramach projektow
wspoifinansowanych ze g rodkow Europejskiego Funduszu Spoiecznego w ramach
POKL wdraianych przez Gmine Brenna.
Rozdzia/ I
Zamowienia publiczne, ktorych wart6e netto przekracza wyraionq w ziotych
rownowarto ge 14.000 euro, realizowanych w ramach projektow wspoifinansowanych ze
g rodkow Europejskiego Funduszu Spoiecznego w ramach POKL wdraianych przez
Gmine Brenna
§3.
1. Do zarnowien, ktorych wartok netto przekracza wyraZonq w zlotych rownowartok
14.000 euro stosuje sic przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieti
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z poin. zm .).
2. Procedure okreSla Regulamin udzielania zam6wien publicznych realizowanych
w ramach projektow wspolfinansowanych ze Srodkow Europejskiego Funduszu
Spolecznego w ramach POKL wdraZanych przez Gminc Brenna stanowiqcy zakcznik
do Zarz4dzenia Nr 190/2010 Wojta Gminy Brenna z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia w Gminie Brenna procedury udzielania zamowieti
publicznych w ramach projektow wspolfinansowanych ze Srodkow Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
wdraZanych przez Gminc Brenna.
3. Do realizacji urnow stosuje sic zapisy instrukcji okreSlajgcej zasady wykonania um6w,
zadania i terminy ich wykonania, osoby odpowiedzialne, wzory dokumentow
stanowigcej zakcznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Rozdziai H
Zamowienia publiczne o wartoki netto wyraionej w ziotych rownowartoici kwoty od
8.000 euro do 14.000 euro, realizowanych w ramach projektow wspollinansowanych ze
t-odkow Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach POKL wdraianych przez
Gmine Brenna

§4.
1. Do zarnOwien o wartoSci netto wyraZonej w zlotych rownowartoSci kwoty od 8.000
euro do 14.000 euro stosuje sic zapisy Regulaminu udzielania zamowien publicznych,
ktorych wartok nie przekracza wyraZonej w zlotych rownowartoSci kwoty 14.000
euro w Gminie Brenna wprowadzonego Zarzqdzeniem \Vojta Gminy Brenna Nr
188/2010 z dnia 31.12.2010 r.), zwanego dalej Regulaminem, z zastrzeZeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy na rynku nie istnieje 3 potencjalnych wykonawc6w zam6wienia,
pracownik na stanowisku ds. zam6wien publicznych publikuje trek zapytania,
o ktorym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, na stronie internetowej Zamawiaj4cego
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzcdu Gminy Brenna w dniu
jego wysy1ania do potencjalnych wykonawcOw.
3. W sytuacji o ktorej mowa w ust. 2 termin na zloZenie oferty powinien wynosie nie
mniej niZ 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji zapytania ofertowego.

Rozdziai HI
Zamowienia publiczne o wartoki netto wyraionej w ztotych rownowartoki kwoty od
5.000 euro do 8.000 euro, realizowanych w ramach projektow wspoifinansowanych ze
rodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach POKL wdraianych przez
Gmine Brenna
§ 5.
1. Po zatwierdzeniu notatki, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 pracownik podejmuje czynnoSci
w celu dokonania zakupu przedmiotu zamowienia, z zastrzeZeniem § 6 i § 7.
2. Wybor wykonawcy jest dokumentowany protokolem, ktorego wz6r stanowi zakcznik
nr 2 do niniejszej procedury.
3 Protokol podlega kontrasygnacie Skarbnika Gminy i zatwierdzeniu przez Wojta
Gminy Brenna lub Zastcpce \Vojta Gminy Brenna i stanowi podstawe do zawarcia
umowy.
4. W zakresie zawierania umow stosuje sic zapisy instrukcji wprowadzonej
zarz4dzeniem Nr 83/2008 wojta gminy Brenna z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie
wprowadzenia instrukcji okreSlaAcej zasady sporz44zania, obiegu i kontroli
dokument6w ksicgowych z poin. zmianami.
5. Dla umow o dzielo zawieranych celu zamOwienia utworu, w rozumieniu prawa
autorskiego, w umowie naleZy zamieScie zapisy stwierdzajace, Ze przedmiotem
umowy jest utwor oraz zapisy rozstrzygaAce, do ktorej ze stron na1eZ4 wylaczne
maj4tkowe prawa autorskie do utworu, albo zapisy o udzieleniu licencji na korzystanie
z utworu.
6. JeZeli przedmiotem umowy nie jest wykonanie przez wykonawcc utworu,
w rozumieniu prawa autorskiego, lecz strony przewiduj4 moZliwoSe powstania takiego
utworu w trakcie realizacji umowy, w umowie naleZy zamieScie zapisy rozstrzygajgce,
do ktOrej ze stron na1eZ4 wykczne maj4tkowe prawa autorskie do utworu, albo zapisy
o udzieleniu licencji na korzystanie z utworu.
§6.
1. W przypadku, o ktOrym mowa w § 2 ust. 4 pracownik przygotowuje zapytanie
ofertowe, z zastrzeZeniem § 8.
2. Zaproszenie powinno zawieraa:
1) szczegolowe okreSlenie przedmiotu zamowienia,
2) warunki udzialu w postepowaniu,
3) kryteria oceny ofert,
4) termin i spos6b skladania ofert, przy czym termin na zloZenie oferty powinien
wynosie nie mniej ni2 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji zapytania
ofertowego.
3. Zaproszenie, o ktorym mowa w ust. 2, pracownik publikuje na stronie internetowej
Zamawiajacego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzcdu Gminy
Brenna. RownoczeSnie w dniu publikacji wysyla zaproszenie do potencjalnych
wykonawcow.
4. Dopuszcza sic wyslanie zaproszenia poprzez pocztc elektroniczn4 lub faksem, przy
czym fakt ten powinien zostaa potwierdzony raportem z transmisji faksu
z komunikatem Swiadcz4cym o skutecznym przeslaniu faksu tub wydrukiem

komunikatu elektronicznego o odebraniu wiadomoki mailowej lub innym pisemnym
potwierdzeniem otrzymania zapytania ofertowego.
5. Po uplywie terminu zto2enia ofert pracownik:
1) dokonuje analizy zloZonych ofert pod kgtem ich zgodnoki z trekig zaproszenia,
a w przypadku nie spelnienia warunkow udzialu w postcpowaniu odrzuca ofertc,
2) spo§r6d ofert spetniaAcych warunki udzialu w postepowaniu, dokonuje wyboru
oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone w zaproszeniu kryteria oceny ofert,
3) dopuszcza sic mo21iwok negocjacji cen,
4) wybor wykonawcy jest dokumentowany protokolem, ktorego wzor stanowi
zatqcznik nr 2 do niniejszej procedury,
5) do protokolu zakcza sic wszystkie zebrane w postepowaniu oferty,
6) protokot podlega kontrasygnacie Skarbnika Gminy i zatwierdzeniu przez Wejta
Gminy Brenna lub Zastcpcc Wojta Gminy Brenna,
7) po zatwierdzeniu protok64 stanowi podstawc do zawarcia umowy.
6. W przypadku negatywnego wyniku negocjacji ze wszystkimi Oferentami lub braku
ofert na wykonanie uslugi, udziela zamowienia dowolnym wykonawcom, ktorzy
posiadajq odpowiednie kwalifikacje i wyra2q zgodc na realizacje przedmiotu
zam6wienia.

§7.
1. W celu udzielenia zamowienia na wykonanie uslug z zakresu poradnictwa, doradztwa,
badaii i analiz, edukacji, w tym prowadzenia szkolen, kursow i warsztatow,
zarz4dzania projektem, obstugi ksicgowej, obstugi administracyjnej pracownik:
1) dokonuje szczegolowego okre§lenia zakresu ustugi,
2) wskazuje po4dany lub wymagany termin wykonania ustugi,
3) wskazuje warunki udziatu w postepowaniu,
4) okre§la kryteria wyboru ofert,
5) publikuje zaproszenie do zlo2enia oferty na stronie internetowej Zamawiaj4cego
w Biuletynie Informacji Publicznej, z zastrze2eniem ust. 5.
2. Zaproszenie powinno zawierae okre§lenie:
1) zakresu uslugi,
2) po24danego lub wymaganego terminu wykonania
3) warunkow udziatu w postcpowaniu,
4) kryteriow wyboru ofert,
5) wymogow kwalifikacyjnych koniecznych do realizacji ustugi i ewentualnych
wymagari dodatkowych,
6) glownych obowigzkow wykonawcy ustugi,
7) istotnych postanowien umowy,
8) terminu i sposobu zlo2enia oferty, przy czym termin ten powinien umo2liwie
przygotowanie i zlo2enie oferty przez potencjalnego wykonawcc.
3. Po uplywie terminu zloenia ofert pracownik:
1) dokonuje analizy zlo2onych ofert pod kqtem ich zgodnoki z treki4 zaproszenia,
a w przypadku nie spelnienia wymogow kwalifikacyjnych koniecznych do
realizacji ustugi odrzuca ofertc,
2) spo§rod ofert spelniajqcych vvymogi kwalifikacyjne, dokonuje wyboru oferty
w najwickszym stopniu spelniajqcej wymogi okre§lone w zaproszeniu do zlo2enia
oferty.

3) udziela zam6wienia Wykonawcy w najwickszym stopniu spelniaj4cemu wymogi
okre§lone w zaproszeniu do zlo2enia oferty,
4) dopuszcza sic moZliwo§e negocjacji cen,
5) wybor wykonawcy jest dokumentowany protokolem, ktorego wzOr stanowi
zakcznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
6) protokat podlega kontrasygnacie Skarbnika Gminy i zatwierdzeniu przez WOjta
Gminy Brenna lub Zastcpcc WOjta Gminy Brenna,
7) po zatwierdzeniu protok61 stanowi podstawe do zawarcia umowy.
4. W przypadku negatywnego wyniku negocjacji ze wszystkimi Oferentami lub braku
ofert na wykonanie usfugi, udziela sic zamowienia dowolnym wykonawcom, ktOrzy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje i wyra2g zgode na realizacjc przedmiotu
zamowienia.
5. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sic mo21iwo§e skierowania
zaproszenia, o ktorym mowa w ust. 1 oraz prowadzenia negocjacji dot. ceny, z jednym
wybranym wykonawcg. Dalsza procedura prowadzona jest zgodnie z zapisami ust. 3
pkt 5-7.

§8.
1. W sytuacji, o ktorej mowa w § 2 ust. 4, w celu udzielenia zarn6wienia na wykonanie
uslug z zakresu poradnictwa, doradztwa, badan i analiz, edukacji, w tym prowadzenia
szkolen, kursow i warsztatow, zarz4dzania projektem, obslugi ksiegowej, obslugi
administracyjnej, pracownik stosuje procedurc opisan4 w § 7 i dodatkowo w dniu
publikacji zaproszenia do zloZenia oferty, zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 pkt 5, wysyla
zaproszenie do potencjalnych wykonawcow.
2. Dopuszcza sic wyslanie zaproszenia poprzez pocztc elektroniczn4 lub faksem, przy
czym fakt ten powinien zostaa potwierdzony raportem z transmisji faksu
z komunikatem §wiadcz4cym o skutecznym przeslaniu faksu lub wydrukiem
komunikatu elektronicznego o odebraniu wiadomoki mailowej lub innym pisemnym
potwierdzeniem otrzymania zapytania ofertowego.

Rozdziai IV
Zamowienia publiczne o wartoki netto wyraionej w ziotych nie przekraczajqcej
rownowartoki kwoty 5.000 euro, realizowanych w ramach projektow
wspolfinansowanych ze grodkow Europejskiego Funduszu Spoiecznego w ramach
POKL wdraianych przez Gming Brenna

§9
1. Po zatwierdzeniu notatki, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 pracownik podejmuje czynnoki
w celu dokonania zakupu przedmiotu zam6wienia, z zastrze2eniem § 10.
2. W zakresie zawierania umow stosuje sic zapisy instrukcji wprowadzonej zarzqdzeniem
Nr 83/2008 wOjta gminy Brenna z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia
instrukcji okre§1aj4cej zasady sporz4dzania, obiegu i kontroli dokumentow ksicgowych
z pain. zmianami.
3. Dla um6w o dzielo zawieranych celu zamOwienia utworu, w rozumieniu prawa
autorskiego, w umowie nale2y zamiekie zapisy stwierdzaAce, 2e przedmiotem umowy

jest utwor oraz zapisy rozstrzygajqce, do ktorej ze stron na1eZ4 wylqczne majgtkowe
prawa autorskie do utworu, albo zapisy o udzieleniu licencji na korzystanie z utworu.
4. JeZeli przedmiotem umowy nie jest wykonanie przez wykonawce utworu,
w rozumieniu prawa autorskiego, lecz strony przewidujg moZliwo§e powstania takiego
utworu w trakcie realizacji umowy, w umowie nale±y zamie§cie zapisy rozstrzygaAce,
do ktorej ze stron naleZ4 wykczne maj4tkowe prawa autorskie do utworu, albo zapisy
o udzieleniu licencji na korzystanie z utworu.
§ 10.
1. W celu udzielenia zamowienia na wykonanie uslug z zakresu poradnictwa, doradztwa,
badan i analiz, edukacji, w tym prowadzenia szkolen, kursow i warsztatow,
zarzgdzania projektem, obsfugi ksicgowej, obsfugi administracyjnej pracownik:
1) dokonuje szczegolowego okre§lenia zakresu uslugi,
2) wskazuje poZ4dany lub wymagany termin wykonania uslugi,
3) wskazuje warunki udzialu w postcpowaniu,
4) okre§la kryteria wyboru ofert,
5) publikuje zaproszenie do zloZenia oferty na stronie internetowej Zamawiajgcego
w Biuletynie Informacji Publicznej, z zastrzeZeniem ust 5.
2. Zaproszenie powinno zawierae okre§lenie:
1) zakresu ustugi,
2) po4danego lub wymaganego terminu wykonania uslugi,
3) warunkow udzialu w postcpowaniu,
4) kryteriow wyboru ofert,
5) wymogow kwalifikacyjnych koniecznych do realizacji uslugi i ewentualnych
wymagan dodatkowych,
6) glownych obowi4zkow wykonawcy uslugi,
7) istotnych postanowien umowy,
8) terminu i sposobu zioZenia oferty, przy czym termin ten powinien umoZliwie
przygotowanie i zloZenie oferty przez potencjalnego wykonawcc.
3. Po uplywie terminu zloZenia ofert pracownik:
1) dokonuje analizy zloZonych ofert pod kqtem ich zgodno§ci z tre§ci4 zaproszenia,
a w przypadku nie spelnienia wymogow kwalifikacyjnych koniecznych do
realizacji usfugi odrzuca oferte,
2) spo§rod ofert spelniajqcych wymogi kwalifikacyjne, dokonuje wyboru oferty
w najwiekszym stopniu spelniajgcej wymogi okre§lone w zaproszeniu do zloZenia
oferty,
3) udziela zam6wienia Wykonawcy w najwickszym stopniu spelniajgcemu wymogi
okre§lone w zaproszeniu do zloZenia oferty,
4) dopuszcza sic mozliwo§e negocjacji cen,
5) wybor wykonawcy jest dokumentowany protokalem, ktorego wz6r stanowi
zakcznik nr 2 do niniejszej procedury,
6) protokol podlega kontrasygnacie Skarbnika Gminy i zatwierdzeniu przez \Vojta
Gminy Brenna lub Zastcpcc \Vojta Crnliny Brenna,
7) po zatwierdzeniu protokal stanowi podstawc do zawarcia umowy.
4. W przypadku negatywnego wyniku negocjacji ze wszystkimi Oferentami lub braku
ofert na wykonanie uslugi, udziela sic zam6wienia dowolnym wykonawcom, ktorzy
posiadajq odpowiednie kwalifikacje i wyraZq zgodc na realizacje przedmiotu
zamowienia.

5. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sic mo21iwo§a skierowania

zaproszenia, o ktorym mowa w ust. 1 oraz prowadzenia negocjacji dot. ceny, z jednym
wybranym wykonawc4. Dalsza procedura prowadzona jest zgodnie z zapisami ust. 3
pkt 5-7.

Zalacznik Nr 1
do Procedury udzielania zamowien publicznych realizowanych w ramach projektow wspolfinansowanych ze
§rodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach POKL
wdraZanych przez Gmine Brenna

(imie i nazwisko wnioskodawcy )
( zajmowane stanowisko )
Brenna. dnia
NOTATKA
z przeprowadzenia rozeznania rynku.

1. Przedmiot zamowienia:

2.

Zarnowienie w ramach projektu
ktory zostaly zaplanowany
w budtecie Gminy Brenna na
zl.
w kwocie

...... rok w dz

rozdz
zl

Na realizacjc przedmiotu zamowienia w buthecie projektu zaplanowano kwotc
3.

na podstawie analizy:
Rozeznania rynku dokonano w dniu
1:1 ofert zawartych na stronach internetowych,
O telefonicznego rozeznania rynku,
O zlo:Zonych w odpowiedzi na zaproszenie do zioZenia oferty,
O zloZonych w odpowiedzi na ogloszenie na stronie internctowej Zamawiajacego,
O inne, (jakie)

4. Rozeznanie rynku przeprowadzono w§rod nastepujacych wykonawcow:

Lp.
I.
2.
3.

Cena oferty

Nazwa i adres. wykonawcy

5. Warto§a zamowienia oszacowano na kwote
O kosztorysu inwestorskicgo,
o rozeznania rynku'.

z1, ti..

Uwagi

no podstawie:

6. Uwagi:

1 Szacowania dokonuje sig poprzez wyliczenie redniej ceny okrelonej w ofertach
9

7. Sposob przeprowadzenia zamowienia:
El poniZej kwoty okre§lonej w Regulaminie udzielania zamowien publicznych, kt6rych wartok nie przekracza
wyraZonej w zlotych rOwnowartoki kwoty 14.000 euro w Gminie Brenna (Zarzadzenie WOjta Gminy
Brenna nr 188/2010 z dnia 31.12.2010 r.)
0 zgodnie z Regulaminem udzielania zamOwien publicmych, ktorych wartok nie przekracza wyraZonej w
zlotych rownowartoki kwoty 14.000 euro w Gminie Brenna (Zarzadzenie Wojta Gminy Brenna nr
188/2010 z dnia 31.12.2010 r.)
o zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r.
Nr 113 poz. 759)

(podpis pracownika ds. zamowien publicznych)
( podpis pracownika )

( podpis Skarbnika Gminy )

ZATWIERDZAM( podpis osoby zatwierdzajacej )

10

Zakcznik Nr 2
do Procedury udzielania zamowieri publicznych realizowanych w ramach projektow wspolfinansowanych ze
§rodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach POKL
wdraZanych przez Gmine Brenna

PROTOKOL

wyboru wykonawcy dla projektow wspolfinansowanych ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w
ramach POKL wdraZanych przez Gmine Brenna
z dnia

1. Przedmiot zamOwienia:
O robota budowlana
O dostawa
O usluga
na•

2. Kryterium oceny ofert
O cena
O inne (jakie?)
3. Zestawienic ofert cenowych:

A. Zapytanie/Zaproszenie do zloZenia ofert cenowych:
O
O
O
O

opublikowano na stronie internetowej Zamawiajacego
opublikowano w siedzibie Zamawiajacego
opublikowano w innych micjscach (jakich)
przekazano do:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

sposob przekazania zapytania/zaproszenia

1.

3.

B. Do dnia
Lp.
1.

2.
3.

C. Oferty odrzucone:

wplyncly nastepujace oferty:
Nazwa i adres wykonawcy

Uwagi

Uwagi

Nazwa i adres wykonawcy

Lp.
1.
2.
3.

D. Analiza ofert nie podlegajqcych odrzuceniu:
Uwagi

Nazwa i adres wykonawcy

Lp.
1.
2.
3.

E. Negocjacje prowadzono z:

4.
Lp.

Uwagi

Nazwa i wires wykonawgv

Lp.
I.
2.
3.

Wyber oferty:
Nazwa i adres itykonawcy

Cena ofertowa

Uzasadnienie

1.

( podpis pracownika)

( podpis Skarbnika Gminy )

ZATWIERDZAM( podpis osoby zatwierdzajacej )

