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W sprawie: zmiany 7_.,arządzenia nr OR.I.0151-00018/09 Prezydenta Miasta
Wodzisławia Sl. z dnia 23 sfycznia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu
postępowania przy dokonywaniu zamówień na usługi, dostawy i roboĘ
budowlane, których wartość nie przekracza równowartości kwoĘ 14.000
euro dla urzędu Miasta Wodzisławia Sląskiego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity 200I r. Dz.U. nr 142 poz. I59I z póź zm.) w zwtęku z aft, 35 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z2005 rDz,LI. Nr 249 poz.2l04
zpoź. zm.)

zatządza m, co następuje:

§1.

Wprowadzam zmianę Zarządzenia nr OR.I.0151-00018/09 Prezydenta Miasta Wodzisławia
Sl. z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy
dokonywaniu zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, których wartość nie
przekaczarównowartości kwoty 14.000 euro dla Urzędu Miasta Wodzisławia Sląskiego:

Skreśla się § 1| zarządzenia i nadaje się mu następujące brzmienie:
Procedura postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości powyżej 10.000 zł netto do
równowartości kwoty 14.000 euro
1. Pracownik merytorycznego wydziału:

a) Przekazuje do publikacji na stronie internetowej Miasta ogłoszenie o zamlarze
udzielenia zamówienia publicznego wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz
warunkami i kryeriami wyboru oferty najkorzystniejsz€1 oraz datą składania
i otwarcia ofert. Po zamteszczęniu ogłoszenia pracownik może bezpośrednio
poinformować o wszczęciu postępowania znanych sobie wykonawców, ktorzy
w ramach prowadzonej działa|ności świadczą dostawy,, usługi lub roboty budowlane
będące przedmiotem zamówienia.

b) Prow-adzi zestawienie zŁożonych ofert i dokonuje ich badania i oceny zgodnie
z warunkami i kryteriami opisanymi w ogłoszeniu.

c) Sporuądza notatkę służbową proponując wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie
z załącznikiem nr 2 . Wyboru Wykonawcy dokonuje po uzyskaniu przynajmniej
jednej ważnej ofert pisemnej lub nadesłanej faksem lub za pomocą maila )

d) Spotządza projekt umowy .

2, Umowa musi uzyskać kontrasygnatę Skarbnika Miasta,

3. Umowę podpisuje Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona do składania
oświadczeń r,voli w imieniu gminy.

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmtan



§2.

Wykonanie zarządzenta powierzam Zastępcom Prezydenta, Naczelnikom Wydziałów Urzędu
Miasta Wodzisławia Sląskiego i Kierownikom Biur.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Mieczysław Kieca


