
 

 

Zarządzenie Nr 274/2022  

Wójta Gminy Stara Kornica  

z dnia 23 lutego 2022 roku 

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

kwoty 130 000,00 złotych netto 

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

gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w zw. z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)  zarządza się, co 

następuje: 

§1. Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych dla postępowań w 

sprawie realizacji zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto, 

stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, dalej zwanym Regulaminem. 

§2. Regulamin przekazuje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Stara Kornica. 

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom organizacyjnym oraz pracownikom 

samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy Stara Kornica. 

§4. Traci moc Zarządzenie Nr 208/2021 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 29 kwietnia 

2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 

przekracza kwoty 130.000,00 złotych netto. 

§5. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Stara Kornica 

/-/ Kazimierz Hawryluk 
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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 274/2022 

Wójta Gminy Stara Kornica 

z dnia 23 lutego 2022 roku 

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 

130 000,00 złotych netto 

§1.  

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) Kierownik Zamawiającego – Wójt Gminy Stara Kornica lub inna osoba upoważniona 

wykonująca czynności zastrzeżone dla Kierownika Zamawiającego, 

2) Zamawiający – Gmina Stara Kornica, 

3) Komórki organizacyjne Zamawiającego – należy przez to rozumieć referaty, 

samodzielne stanowiska pracy, przygotowujące i prowadzące postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego, 

4) Ustawa PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), 

5) Postępowaniu – oznacza to postępowanie o udzielenie zamówienia, 

6) Zamówieniu- należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między 

zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane, 

7) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 złotych netto.  

§2.  
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1.  Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz 

roboty budowlane, których wartość  bez podatku od towarów i usług jest mniejsza 

niż kwota 130 000,00 złotych. 

2. Udzielenie zamówień powinno się odbywać w sposób celowy i oszczędny, z 

zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów z danych nakładów oraz  

optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, z 

uwzględnieniem zasad równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji, 

bezstronności, obiektywizmu, przejrzystości oraz pisemności  postępowania. 

3. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów 

finansowych udzielane na podstawie niniejszego Regulaminu z zachowaniem 

wytycznych wynikających z przepisów prawych i dokumentów określających sposób 

udzielania takich zamówień. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami 

niniejszego Regulaminu a wytycznymi dotyczącymi zamówień współfinansowanych ze 

środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych, zastosowanie znajdują 

postanowienia wytycznych programowych. 

§3.  

1. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia,  należy dokonać analizy rynku 

w celu oszacowania jego wartości. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi 

lub dostawy może być w szczególności: 

1) Łączna wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie 

poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku kalendarzowym, z 

uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw  oraz 

prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, lub 

2) Badanie rynku przeprowadzone: 
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a) Za pomocą zapytania cenowego skierowanego do co najmniej 3 potencjalnych 

Wykonawców ( z tej samej branży co przedmiot zamówienia) drogą pisemną 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub, 

b) Poprzez wydruki ze stron internetowych co najmniej 3 ofert zwierających ceny 

usług lub dostaw opatrzone datą dokonania wydruku, 

c) W formie rozmowy telefonicznej. 

2. Do określenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane podstawę 

stanowi aktualny kosztorys inwestorski lub wstępna wycena robót. 

3. Przy  ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, należy dokonać analizy kilku 

przesłanek, do których poza wartością zamówienia należy zaliczyć: rodzaj zamówienia, 

powtarzalność w skali roku budżetowego. Oznacza to, że wartość zamówienia nie 

stanowi jednego i wystarczającego uzasadnienia wyłączenia. 

4. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są 

dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty 

budowlane z tym, że w przypadku zamówień publicznych udzielanych w częściach 

powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań.  

5. Jeżeli po ustaniu zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na 

dokonane ustalenie, należy przed wszczęciem postępowania dokonać zmiany wartości 

zamówienia. 

§4.  

1. Regulaminu nie stosuje się do zamówień o wartości poniżej 20.000,00 zł oraz do 

zamówień sektorowych w rozumieniu ustawy Pzp. 

2. Procedury udzielania zamówień określone w regulaminie obejmują; 

1) Zamówienia o wartości od 20.000,00 do 60 000,00 zł włącznie,   
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2) Zamówienia o wartości powyżej  60 000,00 zł a poniżej 130 000,00 zł. 

3. Dokonywanie zakupów do kwoty 20.000,00 złotych (netto) następuje przez opisanie 

faktury lub rachunku, co nie zwalnia pracowników z oszczędnego wydatkowania 

środków finansowych z zachowaniem zasady celowości. 

4. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych, bez podatku od towarów i usług, 

ustalone przez pracownika komórki organizacyjnej z zachowaniem należytej staranności. 

5. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w szczególności w 

postaci Protokołu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Przy obliczaniu wartości zamówienia trzeba stosować średnią arytmetyczną. 

7. Podstawę do udzielenia określonego zamówienia stanowi plan finansowy Gminy Stara 

Kornica na dany rok budżetowy, aktualny w dniu ustalenia wartości szacunkowej 

zamówienia. 

8. Przy ustalaniu wartości zamówienia należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 

ustawy, dotyczących w szczególności zakazu dzielenia zamówienia na części oraz 

zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy PZP. 

§5.  

1. Zamówienia publiczne o wartości od 20.000,00 do 60 000,00 zł włącznie udzielane są po 

przeprowadzeniu rozeznania rynku. 

2. Rozeznanie rynku prowadzone jest pisemnie lub drogą elektroniczną. 

3. Dokumentami potwierdzającymi rozeznanie rynku są w szczególności: 

a) zapytanie cenowe skierowane do co najmniej 3 potencjalnych Wykonawców ( 

z tej samej branży co przedmiot zamówienia) drogą pisemną lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub, 
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b) Poprzez wydruki ze stron internetowych co najmniej 3 ofert zwierających ceny 

usług lub dostaw opatrzone datą dokonania wydruku, 

c) W formie rozmowy telefonicznej. 

4. Z przeprowadzonego rozeznania rynku należy sporządzić notatkę , która stanowi 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu. 

5. Dopuszcza się możliwość negocjacji z potencjalnymi wykonawcami. 

6. Pracownik merytoryczny sporządza umowę lub zlecenie w formie pisemnej. 

7. Zamówienia publicznego udziela Kierownik Zamawiającego. 

8. Dokumentacja z rozeznania rynku prowadzona i przechowywana jest przez pracownika 

merytorycznego. 

§6.  

1. Zamówienia publiczne o wartości powyżej 60.000,00 a poniżej 130 000,00 zł udzielane 

są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty otrzymanej  w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe. 

2. Pracownik prowadzący postępowanie zobowiązany jest: 

a) Wystosować zapytanie ofertowe do co najmniej 3 wykonawców z tej samej branży, 

co przedmiot zamówienia , lub  

b) Do zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego na 

okres co najmniej 3 dni. 

3. Zapytanie ofertowe, o którym mowa w § 6 ust. 1 regulaminu powinno zawierać w 

szczególności: 

1) Dane Zamawiającego, 

2) Opis przedmiotu zamówienia, 
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3) Termin realizacji zamówienia, 

4) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełnienia, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe, 

5) Kryterium lub kryteria oceny ofert oraz informacje o wagach punktowych lub 

procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert, 

6) Termin i miejsce złożenia ofert, 

7) Postanowienia umowne lub projekt umowy, 

8) Formularze niezbędne do złożenia oferty. 

9) Termin związania wykonawcy ofertą.  

4. Niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, dokonywana jest ich 

ocena. 

5. Pracownik merytoryczny zobowiązany jest do sporządzenia protokołu postępowania, 

którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do regulaminu. 

6. Informację o wyniku zapytania ofertowego przekazuje się wykonawcom, którzy 

odpowiedzieli na zapytania ofertowe, jeżeli wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 

w sposób, o którym mowa w  § 6 ust. 2a regulaminu. 

7. Informację o wyniku zapytania ofertowego zamieszcza się co najmniej na stronie 

internetowej Zamawiającego, jeżeli wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w 

sposób, o którym mowa w § 6 ust. 2b regulaminu. 

8. W przypadku unieważnienia zapytania ofertowego zapisy § 6 ust. 6 i 7 regulaminu 

stosuje się odpowiednio. 

9. Zapytanie ofertowe może być unieważnione przez Zamawiającego bez podania 

przyczyny w każdym momencie i nie stanowi to podstawy do roszczenia sobie prawa ze 

strony Oferenta do realizacji zamówienia.  
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10. Pracownik merytoryczny sporządza umowę w formie pisemnej. 

11. Zamówienia publicznego udziela Kierownik Zamawiającego. 

12. Dokumentacja  z zapytania ofertowego prowadzona i przechowywana jest przez 

pracownika merytorycznego. 

§7.  

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Zamawiającego może odstąpić od 

procedur opisanych w regulaminie. 

2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w §6 ust.1 regulaminu 

dokumentuje się w postaci notatki służbowej, w której należy wskazać okoliczności 

uzasadniające odstąpienie od stosowania regulaminu. 

3. Notatka służbowa, o której mowa w   § 6 ust.2 regulaminu podlega zatwierdzeniu przez 

Kierownika Zamawiającego. 

§8.  

Pracownik merytoryczny prowadzi na bieżąco rejestr wszystkich zamówień o wartości 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000,00 złotych netto, udzielanych w ramach 

jednostki  

§9.  

Pracownik ds. zamówień publicznych sporządza roczne sprawozdanie z udzielonych 

zamówień publicznych. 

Załączniki: 

1. Załącznik Nr 1- Protokół z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 

2. Załącznik Nr 2 – Wzór oferty 

3. Załącznik Nr 3 - Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku 
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4. Załącznik Nr 4  – Protokół postępowania 

Sporządziła  

Irena Maciejuk 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 

130.000,00 złotych netto 

Postępowanie Nr  ........................  

Protokół z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dla zamówień, których wartość nie 

przekracza kwoty 130.000,00 zł netto 

1. Nazwa zamówienia:  .....................................  

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane/usługi/dostawy* 

3. Opis przedmiotu zamówienia:   .......................................................................................  

4. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę netto:  ......................... PLN 

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie:  

 ...................................................................................................................................................... 

(uzupełnić na podstawie § 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł netto). 

5. W ramach dokonanego szacowania wartości zamówienia ustalono, że nie istnieje 

obowiązek stosowania Ustawy Pzp. 

6. Osoba dokonująca opisu przedmiotu zamówienia i ustalenia szacunkowej wartości 

zamówienia: 

………………………… ………………………… ………………………… 

Imię i Nazwisko data szacowania podpis 

7. Osoba zatwierdzająca opis przedmiotu zamówienia i szacunkową wartości zamówienia: 

 ..............................................  

Podpis 

9. Załączniki do protokołu z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia: 

⎯   .........................................  



Załącznik nr 1  

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 

130.000,00 złotych netto 

Uwagi: 

1. Wartość zamówienia szacuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub 

usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, przy czym 

wnioskodawca zobowiązany jest ponownie oszacować wartość zamówienia, jeśli wniosek nie 

został zrealizowany w terminach, o których mowa powyżej. Jeżeli po ustaleniu wartości 

zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie wartości 

zamówienia, wnioskodawca przed wszczęciem postępowania dokonuje aktualizacji wartości 

zamówienia. 

2. Sposób oszacowania wartości przedmiotu zamówienia należy udokumentować. 

Przykładowe sposoby udokumentowania szacowania wartości określono w § 3 Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto. 

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 

złotych netto 
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miejscowość, data  ………………………………. 

Gmina Stara Kornica 

Stara Kornica 191 

08-205 Stara Kornica 

Oferta Wykonawcy na zadanie pn: 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

1. Dane Wykonawcy: 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 

 ...................................................................................................................................................... 

NIP:

 ......................................................................................................................................................  

REGON:  

 ......................................................................................................................................................  

Tel.   ....................................................................  

Adres email:   ...................................................  

2.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie opisanym w zapytaniu 

ofertowym zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Cena netto:   .............................................. zł,  

Podatek VAT   .............................................. zł, 

Cena ofertowa brutto:  .............................................. zł  

(słownie złotych ................................................................................................ ) 
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3.Udzielamy gwarancji na  .............  miesięcy od daty bezusterkowego końcowego odbioru 

robót. 

4.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

 ....................................................................................  

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy) 



Załącznik nr 3  
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Stara Kornica, dnia ……………………. 

Postępowanie Nr …………………. 

 

NOTATKA  
Z PRZEPROWADZONEGO ROZPOZNANIA RYNKU 

 
 

dot. zadania pn.: ……………………………………………………………………………… 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 

130.000,00 zł netto. 

 

1. Rodzaj zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe): 

[ ] Dostawy [ ] Usługi [ ] Roboty Budowlane 

2. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków wspólnotowych (proszę 

zaznaczyć właściwe):  

[ ] TAK  [ ] NIE   

Nazwa projektu: 

........................................................................................................................................... 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

4. Termin realizacji zamówienia: ........................................................................................................... 

5. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona w dniu …… przez …………….. (imię i nazwisko pracownika 

ustalającego szacunkową wartość zamówienia) na kwotę ……….. zł netto. 

6. Wspólny Słownik Zamówień:  

główny kod CPV: .............................................................. 

dodatkowy kod CPV: .............................................................. 

dodatkowy kod CPV: .............................................................. 

7. Sposób dokonania rozeznania rynkowego (proszę zaznaczyć właściwe):  

[ ] Drogą mailową [ ] Pisemnym zapytaniem [ ]Inny sposób (wydruki ze stron internetowych, 

informacje handlowe, rozmowa telefoniczna) ………………………………………………………….. 
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8. Ceny ustalone w wyniku rozeznania rynkowego: 

Lp. Wykonawca 
Cena oferty 

netto 

Cena oferty 

brutto 

Inne 

kryteria/uwagi 

1.     

2.     

3.     

9. Termin i sposób przekazania propozycji cenowej przez potencjalnego wykonawcę: 

Lp. Wykonawca 

Termin przekazania 

propozycji cenowej 

przez potencjalnego 

Wykonawcę 

Sposób przekazania 

propozycji cenowej 

przez potencjalnego 

Wykonawcę 

1.    

2.    

3.    

10. W ramach przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę wykonawcy: ………………* 

LUB 

W ramach przeprowadzonego postępowania wystąpiły przesłanki do jego unieważnienia.* 

11. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty/Uzasadnienie unieważnienia postępowania*: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

12. Podpis osoby z komórki organizacyjnej, której postępowanie dotyczy, dokonującej analizy rynku: 

 

…………………………  ………………………… 

                   Imię i Nazwisko                    podpis 

13. Podpis Kierownika Zamawiającego zatwierdzający wynik analizy rynku oraz wybór wykonawcy: 

 

   

                                                                    ………………………… 

                                                          podpis 

 

* niepotrzebne wykreślić 
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        Stara Kornica, dnia ……………………. 

Nr postępowania…………………. 

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA 
 

 

Nazwa zadania ……………………………………………………………………………… 

 

1. W celu udzielenia zamówienia na zadanie j.w. przeprowadzono zapytanie ofertowe.  

2.   Zaproszono wykonawców do złożenia propozycji cenowej poprzez: 

1) skierowanie zapytania ofertowego do znanych wykonawców świadczących dostawy, usługi lub 

roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia*, 

a) pocztę elektroniczną*, 

b) pocztę tradycyjną*. 

2) publikację w zakładce BIP 

3. W terminie do dnia ……………………. do godziny ……………………. złożono następujące oferty 

wykonawców: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena i liczba 
pkt w 

kryterium: 
cena -………% 

…. i liczba 
pkt w 

kryterium: 
…. 

- ………%1 

Łączna 
punktacja 
wszystkich 
kryteriów 

1.  …zł/… pkt   

2.  …zł/… pkt   

3.  …zł/… pkt   

4. W ramach przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy: ………………* 

W ramach przeprowadzonego postępowania wystąpiły przesłanki do jego unieważnienia.* 

5. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty/Uzasadnienie unieważnienia postępowania*: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

6. W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty/zostały odrzucone 

następujące oferty (w przypadku postawionego wymogu dostarczenia przez wykonawcę oświadczeń 

 
1 Jeżeli w zapytaniu do złożenia propozycji cenowej pojawiają się kryteria pozacenowe należy dodać odpowiednie 
postanowienia uwzględniające kryteria i liczbę uzyskanych punktów. Jeżeli jedynym kryterium była cena to 4 kolumnę 
tabeli należy usunąć. 
*niepotrzebne usunąć 
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i dokumentów w celu wykazania braku podstaw wykluczenia lub potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu)*: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

7. W prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy/zostali wykluczeni 

następujący Wykonawcy (w przypadku postawionego wymogu dostarczenia przez wykonawcę 

oświadczeń i dokumentów w celu wykazania braku podstaw wykluczenia lub potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu)*: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

8. Podpis osoby sporządzającej protokół z wykonanych czynności przeprowadzenia zapytania 

ofertowego: 

 

…………………………  ………………………… 

         Imię i Nazwisko                    podpis 

 

9. Podpis Kierownika Zamawiającego zatwierdzający wynik z wykonanych czynności 

przeprowadzenia rozpoznania cenowego oraz wybór wykonawcy: 

 

 

                                  ………………………… 

                                                          podpis 

 


