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W sprawie: zmiany 7_.arządzenia nr OR.I.O151-00018/09 Prezydenta N'Iiasta
Wodzisławia SI. z dnia 23 sĘcznia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu
postępolvania przy dokonyrłaniu zamówień na uslugi, tlostalvy i robo§,
budowlane, których lvartość nie przekracza równowartości klvofi, 1ł.000
euro dla urzędu Miasta Wodzisławia Sląskiego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy zdnia 8 nrarca l990 roku o samorządzie gr-rlirrrry,rrl (tekst
jednolity 2001 r. Dz.L]. nr 14ż poz. 1591 z póż zm.) w związktr z art". 44 ust. 3 ttstawl, z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczrrych (tekst jednolity z2009 r Dz.LJ. Nr 1,57 poz.12,40
zpoż. zm.)

z^rządza m, co następuje:

§l.

Wprowadzam znrianę Zarządzenia nr OR.I.O151-00018/09 Prezydelrta Miasta \\/oclzisłar,r,iir

Sl. z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu poslęporrallia 1rrzl
dokonywaniu zan'ówień na usłr-rgi, dostawy i roboty budowlane, ktorycil rł,artość łlie
przekracza równow,artości kwoty 14.000 eltro dla Urzędu Miasta Wodzisłarvia Sląskiego:

1. Skreśla się 5S 3 zarządzenia i rradaje się nlu następlrjące brzmiellie:
Procedur. o których lliowa w §10, 11.12 rrie stostrie się do:
1) zatnórł,ień na dostawy usłLrgi i roboty budowlane" którycir szacutl]<orva wartośc tlie

przekracza 4.000 zlotych netto.
2) ..zleceń,rverł,nętrznych" dla .j ednostek orgarrizacyj lrych Miasta.
3) zleceń rł,ystawiortych rra podstar,vie zar,r,artej wcześniej Llmow}..

4) dostaw. usług lr_lb robót br"rdowlarrych, które z przyczyn teclrniczt-lych lr-rb ekolrolrliczlil,cil
mogą być świadczone ty|(g przęzjednego wykonar,ł,cę,
zamówień, ktorych wykonanie jest natychmiast wymagane.

biezącyclr wydatkórł, z,włązanych z obsługądelegacji zagral7lczllych i lira.jor.vych.

rvydatków ptzeznaczonych na zadanta Rad Dzielnic w zakresie ktrlttrry i sportł-t.

trsług o charakterze nieprior,vtetowyn1 określorrych lv Rozporządzeniu Prezesa Rird1

Ministrólv rł, sprawie wykazu usług c clrarakterze priorytetołvynl i nieprior_vtetorv-vtll.

clclstawy itisługi dotyczące nagród i trofeórv sportowycIr ti"aclycl,jrrie r,l,ręczanl'ch

zaw,odnikont w zwięku z imprezami orgatlizowanyrni iirb w,spółorgalrizorvatrltrli pvez,
Miasto Wodzisław Sl. lub rrad któryrl-li patronat obją1 Prezydent Miasta Wodzisłatlr ia

Sląskiego.
10) zakupu kwiatów ciętycl-r, lviązanek i korrrpozycji kwiatowych na potrzebl,UrzędLr N4iasta

wodzislawia sl.
1 1) usług, lrtórych przednriotenr jest szkolcrrie pracownikow.

2. Skreśla się § 12 zarządzenia i rradaje się mu następu|ące brznienie:
Procedura postęporvariia przy lrdzielaniu zamór.vieri na roboty, budowlatie powl'że'j 4.000
złotyclr netto
1) Pracownik tnerytoryczrrego Wydziału:

5)
6)
7)

8)

9)



a) przekazuje do publikacji rra stronie interrretorł,ej Miasta irrformacje o zatniarze trdzielerria
zanrór,vienia publicznego.

b) przyjnrLrle zgłoszenia i prowadzi re.jestr rvy-konar.vcow zgłaszających zainteresowatrir",
przedrn iotem zanrów ienia.

c) po upływie trzech dni od dnia zanrieszczenia prrblikacji dolionując badarlia cetl rl,nltorł,t,ch.
Zobowiązany jest do wystosowania zaproszenia do składania olert wfa,z z dołączotr),,tll
przedmiarenr robót do co najrrrniej 2 Wykonau,ców. w tyrn clo w-szystkicl-r wylionai,vcór.v.
kloruy zgłosili zainteresowanie odpowiadając na informację zanrieszczol1ą na stronie
internetou,ej . Zaproszenie clo składarria ofelt powinno zawierac przede wszystkinr datę i

miejsce składania i otwarcia ofert oraz kryterium rł,ybortt oferty najkorzystnie.|sze.i
d) dokonuie wl,boru oferty najkorzystniejszej spośród ofert złozonych na podstalł,ie

wcześniej ustalonego kryterium wyboru. po trzyskatriu co rrajmniej 1 oferty pisemrre.i lLrb

nadesłarrej faksem bądź, za polnocą rr'aiia. Do ofert musi być dołączor-ry Llproszczon}
kosztor_vsy ofertowe sporządzone tra podstawie przekazanego ptzez Zarriawiającego
przednriaru robót. w przypadku celly kosztorysowej.

e) sporządza notatkę słuzbową zgodnie z załącznikiem nr 2 proponrrjąc wybór ot-erty

naj korzystrriej szej.
f) sporządza projekt ulnow},.

x lub postępuje zgodnie z § 1 1 niniejszego zarządzenia

ż) Umowa nrusi uzyskać kontrasygnatę Skarbnika Miasta.

3) Urrrowę podpisLrje Prezyderrt Miasta ltrb osoba przez lriego Ltpowazniona dtl sliłaclarlia
oślviadczeń woli łv imierriu gminy.

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcom Prezydenta. Naczelnikom Wvdziałów
Kierowlikonr Bitir Urzędu Miasta Wodzisławia Sląskiego.

§3.

Zarządzenie wchodzi w zycie z dtriem podpisalria
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