
ZA RZĄ D Z E N I E Nn .. . .t,..[..j...Q ! ]jJ. ;..s:V;l 8 l U9
PREZYDE NTA MIASTA WODZISŁA WIA SLĄyKIEGO

z dnia............ łh..:łIyA:,.L{I\i.$-..t,a93.............................. roku
.J

W sprawie : ustalenia zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu zamÓwier{ na
usługi, dostawy i roboty budowlane, ktÓrych wartość nie przekracza rÓwnowartości
kwoty 14.000 

"u.o 
dla urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity zau r. Dz.U. nr 142 poz. 159| z poź Zm.) w Zw|ąZku z art. 35 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r Dz.U. Nr 249 poz.f104 z
poź.Zm.)

za r ząd za m) co następuje :

$1 .

Wprowadzam,,zasady i tryb postępowania przy dokonywaniu zamowieri na usługi, dostawy i
roboty budorvlane, ktorych rvartośc nie przekracza rownowartości kwoty 14.000 euro dla
Urzędu Miasta Wodzi sławia Sląskiego.''

$2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcom Prezydenta, Naczelnikom WydziałÓw Urzędu
Miasta Wodzisławia Siąskiego i Kierownikom Biur.

$3.

Zarządzęnie wchodzi w zycie z dniem podpisania

s4.

Traci moc zarządzenię Nr oR.I.0151- 147107 Prezydenta Miasta Wodzisławia Sląskiego z
dnia l1 czerwcaZA0T roku.
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ZASAI}Y I TRYB P0STĘPOWANIA PRZY DoKoIYYwANItI
z^MjowIEŃ NA USŁLIGI, DOSTAWY I RoBoTY Bt.jDowLAiYE,
KTORYCH wARToŚĆ I\IE PRZEKRACZA Row|{owARToŚCr

KWOTY I4.OOO EURO
DLA I]RZĘDU MIASTA woDZIsŁAwIA ŚuąsruEco.

P(0ZDZIAŁ I

oGoLNE ZASADY POSTĘPOWANIA

$ 1 .

Postępowa nie zwtęanę z udzi eleni em zamowi enia publ i cznego obej m uj e :

1 . Precyzyjne opracowanie przedmiotu zamÓwienia i jego rodzaju

2. okreŚlenie wartoŚci szacunkowej przedmiotu zamÓwienia.

3. DobÓr, przygotowanie t ręa|tzację procedur.

4. Wybor oferty najkorzystniejszej.

5. Zawarcte ulnowv.
J

$2.

Podstawą zacirynięcia kazdego zobowią3ania (bez względu na wartośc) jest sporządzęnie
pisemnej umowy, z|ecenia|ub zamowienia zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w
sprawie Centralnego Rejestru Umow i Z|ece , zaw.vjątkięm drobnych zakupow mviązanychz
awariami.

$3.

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiedzialni Są Naczelnicy
merytoryeznych Wydziałow lub Kierownicy Biur dokonujący wydatkowania ŚrodkÓw
buĆietowych.

f . Pracownicy prrygotowujący i przeprowadzający mer'vtoryczne postępowania zobowiązani
są do przestrzegan|a na|eiyej starannoścj z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji
oraz rÓwnego traktowania WvkonawcÓw.

$4

Za terminowe i rzętelne rozliczenie pod względem merytorycznym umowy lub zlecenia
odpowiada Naczelnik merytorycznęgo Wydziału lub Kierownik Biura zajmujący się
przygotowaniem i przeprowadzęniem posĘpowan i a.



$5

|. Przed przysĘpieniem do udzielenia zamÓwienia pracownik zobowiązany jest do
ustalęnia szacunkowej wartoŚci zamowięnia druk notatki z ustalenia wartości
szacunkoweJ przedmiotu zamowięnia stanowi załączntk nr 1.

2. Podstawą ustalenia szacunkowej wartości zamowienia jest całkowitę szacunkowę
wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towaru i usług usta|one z na|eiyĄ
starannoŚcia .

3. Przy ustalaniu wartoŚci szacunkorvej zamÓwienia, na|eĘ dokonac ana|tzy kilku
przesłanek, do ktÓrych poza wartości ą Zamowienia moŻna przykładowo za|iczyc:
rodzaj zamowienia, powtarzalnośc w skali roku bud'ietowego, inne okolicznoŚci
warunkuj ącę zasadnośc wyłączenia wydatkowania środkÓw pubiicznych spod rygoru
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
oznacza to, Żę wartośc zamowienia nie stanowi jedynego i wystarczającego
uzasadnienia wytączenia, zamawiający powinien wykazac, iŻ jego działanię
wynikającę Ze względow np. organizacyjnych czv ekonomicznych, nie narusza art.32
ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, doĘczącego zakazu dzielenia
zamowienia na części oraz zaniŻania jego wartości w ce|u uniknięcia stosowania
procedur oraz zasad i Ębow udzielania zamÓwien.
Wartościązamowienia na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo jest łączna
wartoŚc zamÓwieri tozsamych, udzielonych w okresie poprzednich 12 miesięcy lub w
poprzednim roku budżętowym, z uwzg|ędnieniem zmian ilościowych zamawianych
dostaw lub usłu g oraz prognozowanego na dany rok śreciniorocznego wsk aźnika cęn
towarÓw i usług konsumpcyjnych.

$6 .

1. Przedmiot zamÓwienia opisuje się w sposob jednoznaczny i wyczerpujący, za
pomocą dostateczn|ę doktadnych i zrozumiĄch określęri, uwzględniając
wszystkie wymagania i okoliczności mogącę miec wpływ na Sporządzenie oferty.

2. Przedmiot zamowienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji
technicznej (przedmiar robot).

$7

JęiLe|i jedynym kryterium jest cena Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę z
najruzszą cęną.

W przypadku propozycji wyboru ofbĘ najkorzystniejszej d|a zamawiającego Z
innych powodÓw niż najniisza cena pracowllik odpowiedzialny za postępowanie
sporządza pisemne uzasadnienie proponowanego wyboru wykonawcy
zamov,,tenia. Sprawdzenia prawidłowości dokumentacji dokonuje Naczelnik lub
Kierownik Biura WybÓr zatwierdza Prerydent Miasta lub merytory czny Zastępca
Prezvdenta .

l .

2.



$8

Procędur, o ktorych mowaw $10, l1,12 nie stosuje się do:
1) zamowien na dostawy usługi i roboty budowlane, ktorych szacunkowa wanoŚc nie

przekracza 4.a00 złotych netto'

2) '.zlecen wewnętrznych'' dla jednostek organizacyjnych Miasta,

3) zlecet'r wystawionych na podstawie zawartej wczeŚniej umoĘ/',

4) dostaw, ustug lub robÓt budow.lanych, ktore z przyczyn technicznych lub
ekonomicznych mogą być świarJczone tylko przezjednego wykonawcę,

5 ) zamowięn, ktorych wykonanie jest naĘchmiast wymagane,

6) biezących wydatkow związanych z obsługą delegacji zagranicznych i krajowych,

7) wydatkow przeznaczonych na zadantaRad Dzięlnic w zakręsie kultury i sportu,

8) Usług hotelarskich i restaurac-r,1nych oznaczonych w CPV od numeru 55000000.0 do
numeru 555f4000.9 oraz od numeru 93.ł00000.2 do numeru934l i000.2,

9) usług prawnicTych oznaczonych w CPV od numęru 74110000-3 do numeru
74114000- i ,

10) usług edukacyjnych i szkoleniorvych oznaczonych w CPV od numeru 80100000.5
do numeru 80430000-7,

11) usług społecznych i zdrowotnvch oznaczonych w CPV numerem 74511000-4 oraz od
numeRr 85000000-9 clo numeru 85323000.9 (z wyjątkiem 85321000.5 oraz
&fiff}aa-}).

12) usług rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych oznaczonych w CPV numerami od
74875000-3 do numeru 74875f00-5 oraz od numeru 92000000- i do numenr
9262f000-7 (z wyj ątkiem numeru 92230000-2),

l3)Dostawy i usługi doĘczące nagrod i trofeow Sportowych tradycyjnie wręczanych
zawodnikom rv związku z ,inrpre zaml organizowanymi iub wspołorganizowanymi
przęZ Miasto Wodzisław Sl. lub nad ktorymi patronat objął Prezydent Miasta
Wodzi sławia S ląskiego.

l4)Zakupu kwiatow cięĘch, r,vią.z,anek i kompozycji kwiatowych na potrzeby Urzędu
Miasta Wodzisławia Sl.

$e.

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamÓrvienia Prezydent Miasta moze w uzasadnionych
sytuacjach odsĘpic od obowiązku stosowania niniejszego zarządzenia d|a przeprowadzenia
zamÓwienia.



RaZDZIAŁ lI

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY IJDZIELANIU ZAMOWIEN NA DOSTAWY I USŁUGI
O SZACUNKOWEJ WARTOSCI PONIZEJ I4.OOO EURO

$ 10 .

Procedura postępowania przy udzielaniu zarnÓwien o wartości powyżej 4.000 zł netto do
10.000 zł nętto..

l . Pracownik mery.torycznęgo Wydziału:
a) dokonuje badania cen rynkowych poprzęZ zrvrÓcenie się o udzielenie informacji

telefonicznych lub złoiente pisemnych ofert do co najmniej 3 wykonarvcÓw.
b) sporządza notatkę słuzbową proponując wybÓr ofeĘ najkorzystniejszej spośrod

uzyskanych informacji od wykonawcÓw (minimum dwoch) na podstawie wcześniej
ustalonych kryteriÓw wyboru - wzÓr notatki stanowi załącznik nr 2

c) sporządza projekt zlecenia lub umowy w przypadku gdy charaktęr zamÓwienia
wymaga 1ej zawarcia, jeże|i fonną płatności jest przeiew lub występuję z wnioskiem o
za|tczkęjezeli formą płatnoŚci jest gotowka.

2. Z|ecęnie lub umowa musi uzyskac kontrasygnatę Skarbnika Miasta.

3. Zlecenie lub umowę podpisuje Prezydent Miasta lub osoba przez niego upowazniona
do składania oświadczeir w.oii w imieniu gminy.

Przry udzielaniu zamowięn do kwoĘ 10.000 złoĘch netto pracownik moŻe stosowac
procedurę opisaną w $ 1 l .

$  l l

Procedura postępowania przy udzielaniu zamowien o wartości powyzej 10.000 zł netto do
rownowartości kwoty 14.000 euro

1. Pracownik rnerytorycznego wydziatu:
a) przekazuje do publikacj i na stronie internetowej Miasta informacje o zamiarzę

udzielenia zamÓr,vienia publ icznego,
b) przyjmuje zgłoszenia i sporządza wykaz wykonawcow zgJaszających zainteresowanie

przedm i otem zamowienia,
c) po upływie trzech dni od dnia zamięszczenia publikacji, dokonuje badania cen

rynkowych poprzęz zwrocenie się pisemne iub Za pomocą faksu do co najmniej 3
wykonawcÓw' w tym do wykonawcÓw, ktÓrzv zgłosili zainteresorvanie przedmiotem
zamÓwienia odpowiadając na informacje zamieszczane na stronie internetowej,

d) sporządza notatkę stuzbową proponując wybÓr oferĘ najkorzystniejszej zgodnie z
załącznlkiem nr 2 . Wyboru Wykonawcy dokonuje po uzyskaniu przynajmniej jednej
waznej ofert pisemnej lub nadesłanej fbksem lub za pomocą maila

e) sporządza projekt umowy .

2. Umowa musi uzyskac kontrasygnatę Skarbnika Miasta.

3. Umowę podpisuje Prezydent Miasta lub osoba prZęZ niego upowazniona do składania
oświadcze woli w imieniu gminy.



p(0ZDZIAŁ III

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY |JDZIELANIU ZAMOWIEN NA RoBoTY
BUDOWLANE O WARTOSCI SZACUNKOWEJ DO 14 OOO EURO

$  12 .

Procedura postępowania przy udzielaniu zamÓwien na roboty budowlane powyŹej 4.000
złotyeh nętto

1. Pracownik merytorycznego Wydziału.
a) przekazuje do publikacji na stronie internetor,vej fuiiasta infonnacje o zamiarzę

udziel enia zamowi enia publ icznego,
b) przyjmuje zgloszenia i prowadzi Ęestr wykonawcow z$aszających zainteresowanie

przedmiotem zamÓwienia,
c) po upływie trzech dni od dnia Zam|ęszczenia publikacji dokonując badania cęn

rynkowych. Zobowiązany jest do wystosowania zaproszenia do składania ofbrt wtaz z
dołączonym przedmiarem robot do co najmniej 2 WykonawcÓw, w t-vm do rvszystkich
wykonawcÓw, ktorzy zgłosili zainteresowanie odpowiadając na informację
zamięszczoną na stronie internetowej. Zaproszenie do składania ofert powinno
zawierac przede wszystkim datę i miejsce składania i otwarcia ofert oraz kryterium
wyboru oferly naj korzystniej szej

d) dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośrod ofert zŁoionych na podstarvie
wczeŚniej ustalonęgo kryterium wyboru, po uzyskaniu co najmniej l oferty pisemnej
tub nadesłanej faksem bądź 7A pomocą maiia. Do ofert musi byc dołączony
uproszczony kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przekazanego przęz
Zamawiającego przedmiaru robot, w przypadku cęny kosztorysowej.

e) sporządza notatkę słuzbową zgodnię z załącznlkiem nr 2 proponując r,vybÓr oferty
najkorzystniejszej,

fi sporządza projekt umowy.

2. Umowa musi uzyskac kontrasygnatę Skarbnika Miasta.

3. Umowę podpisuje Prezydent Miasta lub osoba przęz niego upowŹrzniona do składania
oŚwiadczen woli w imieniu gminy.

F(0ZDZIAŁ IV

ZA SADY PODPI S YWAN I A P }IZCZEGOLNYCH DOKUMENTOW ZwI ĄZANYCH Z
PROWADZENIEM PowY ŻsZY CH PROCEDUR

$ 13 .

Notatkę z szacowania przedmiotu zamÓwienia pdpisuje pracownik dokonujący
szacowan ia zamowi en i a.

Notatkę słuzbową z badania cen rynkowych zawierającą propozycję oferty
naj korzystniej szej parafuj e pracownik przygotowuj ący i przeprowadzaj ący

1

f .



.j

3 .

4.

postępowanie, sprawdza Naczelnik Wydziału lub Kierownik Biura zatwięrdza
Prezydent Miasta lub właściwy rnerytorycznie Zastępca Prezydenta.

Z|ecenie lub umowa musi byc sporządzona i podpisana zgodnie z Zarządzenięm
Prezydenta Miasta w sprawie' prowadzenia centralnego Ęestru umÓw i z|ecen w
Urzędzie Miasta Wodzisławia Sl.

Wniosek o za|tczkę musi byc sporządzony i podpisany zgodnie z Zarządzęniem
Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentow
finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta Wodzisławia Sl.

Ą ''.
Pli ilLY D ti lfll, n{ IliSTA

,,' 
,''y'

/cł /--'
{v{ i e c z't,;slcz uz K i e c a

f
I

r/o{



załączntk nr 1

NOTATKA Z TJSTALANIA WARTOSCI SZACLTNKOWEJ
PRZEDMIOTTJ ZAMOWIENIA

1. Przędmiot zamowięnia

2. Data ustalania wartoŚci Zamowienia:

3. Nazwisko osoby ustalającej wartośc: .. . .

4. Podstawa ustalenia wartoŚci Zatnowienia.

5. WartoŚ Ć przedmiotu Zamowienia w PLN: . .. .

6. Kurs euro - ('uynikający z Rozpotządzenta Prezesa RM).

7. WartoŚć przedmiofu Zamowięnia w euro

(podpis pracownika)



Załacznlk nr 2

Wodzisław Sląski, dnia

|{OTATKA SŁtIZBowA Z BADA|{IA CE|{ RY|{KOWYCH

1. Przedmiotzamowtenla

z w ̂ n"r; ;";u*.",",.f.,
3. osoba prowadząca postępowanie . . . .

(imię, nazwisko, stanowisko, .wy"dział)

4. Kryteria wyboru ofęrty

5. Zestawienie zebranvch ofen

Lp.

Nazrva firmv. adres

KrWeria wvboru ofert

Cena netto
cena brutto lnne kryteria

wryboru uwagl

I

2.

-
3 .

4



5.

6. Proponowany wybÓr najkorzystniejszej ofeĘ.

7. Uzasadnienie wyboru.

łp"Jpi' p.u**"ir. a)


