REGULAMIN
ZAMówInŃ punr,ICZNycH, WyŁĄCZoNyCH ZGoDNIE Z ART. 4pKT 8 Z
UsTAwy pRAwo złvrówrnŃ punlICzNyCH, rtónycrr włnrość
szAcUNKowA NIE pRzEKRACzA nówNowłnroścrKwoTy 30 000 EURo
W SKALI ROKU BUDZETOWEGO
zwany dalej,,Regulaminem"

1.

Regulamin stosuje

§ 1 Zasady ogólne

się do

udzielania zarnówień publicznych

nieprzekraczającej kwoty wskazanej w artykule 4 pkt 8 ustawy
2004 r. Prawo Zamowień Publicznych (Dz. U.

z 20|7

z

o

wartości

dnia 29 stycznia

poz.1579 ze. zm.) zwanych

dalej,,zamówi eni ami ".
2.

Przyudzielaniuzamówieńnależyprzestrzegaćzasad:

1) zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowarria wykonawców i
przejrzystości,

2)

racjonalnego gospodarowania. środkami publicznymi,
wydatkowania środków publicznych

w

i

zasady

sposób celowy, oszczędny oraz

umozliwiający terminową realizację zadń,
doboru metod

w tym

a

także zasady optymalnego

środków w celu uzyskania najlepszych efektów

z

danych

nakładów.

3) W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, może podjąć decyzję o odstąpieniu od
stosowania przepisów niniejszego regulaminu

i

realizować zamówienie

bezpośrednio z jednym wybranym wykonawcą, w szczególności w przypadku

zamówień, których wartośćnie przekracza kwoty 5000,00 z\ netto. 1197163

EURo.
3.

Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów

finansowych udzielane są na podstawie Regulaminu

z

zachowaniem wytycznych

wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania
takich zamówień.
4.

Czynnościzwiązane

z

udzieleniem zamowienia wykonują pracownicy jednostki

zap ewniającym bezstronno śći obiektywizm.
5.

Za ptzestrzeganie przepi sów Regulaminu

o

dpowiedzialni są:

1) kierownicy komórek wnioskujących,

'CĄ

2)

inni pracownicy jednostki w zakresie, w jaki powierzono im czynności przy
udzielaniu zamówienia.

6.

Regulamin nie ma zastosowania, jeżeli zamówienie udzielane jestzapośrednictwem
elektronicznej platformy katalogów produktów (e- Katalo gi).

§ 2

1.

Ustalenie szacunkowej wańościzamówienia

Przed wszczęciem procedury udzie|ańa zamówienia komórka wnioskująca szaaąe z
naLeżytą starannościąwartośćzamówienia,w szczególności w celu ustalenia:
1) czy istnieje

obowipek stosowania ustawy Prawo Zamóńęń Publicznych;

2) czy wydatek ma pokrycie w planie rzeczowo - finansowym.

)

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie

wykonawcybezpodatku od towarów i usług.
3.

Szacunkową wartośó zamówienia ustala się, zzastrzeżeniem ust. 4, ptzy zastosowaniu
co najmniej jednej z następujących metod:

1) ustalenie wartości zamówienia polegające na analińe i badaniu rynku możę
mieć formę ofertowego zapytańa prowadzonego drogą pisemną ( faksem bądź
za pośrednictwem poczĘ elektronicznej) lub dokonarrego w formie rozmowy

lub analizy stron internetowych przedstawiający oferty
potencjalnych wykonawców tj. opis towaru/usługi i cenę. Zapytańa
telefonicznej

przeprowadzonę w w/w sposób mają

fo.-ę rozeznalia rynku i nie

stanowią

ńpytartiaofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP,

2)

analizy wydatków poniesionych na tego rodzEu zamówienia

w

okresie

poprzedzającym moment szacowania wartościzamówieni a, z uwzg|ędnieniem

wskaźnika wzrostu cen towarów

i

usług konsumpcyjnych publikowanego

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

3) anńizy

cen ofertolvych złożonychw postępowaniach prowadzonych przez

zamawiającego

lub zarnóńefi udzielonych przez innych

zamawiających,

obejmujący analogiczny przedmiot zamówieni a, z uwzględnieniem wska:źnika
wzrostu cen towarów

i usług konsumpcyjnych publikowanego ptzez

Głównego Urzędu Statystyczne go,
4.

Prezesa
\

Szacunkową wartośó zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie
zestawienia (np. w formie kosźorysu inwestorskiego) rodzaju, zaklesu

budowlanychwraz z ich cenami rynkowymi.

i ilościrobót

5.

Szacunkową wartośćzamówienia ustala się

w złotych i przelicza na euro

według

średniego kursu złotego w stosunku do euro określonegow rozporządzeniu Prezesa

Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust 3 ustawy Prawo Zarnowięit
Publicznych.

6.

Ustalenie szacuŃowej wartości zamówienia należy udokumentować

notatki służboweji

zŃączonych

do niej

w

postaci

dokumentów. Dokumentami

potwierdzającymi ustalenie szacuŃowej wartości zamówienia są w szczególności:

1)
2)

odpowiedzi cenowe wykonawców,

3)

wydruki ze stron intemetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą

zapytaria cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców,

dokonania wydruku),

4)

kopie ofert lub umów z innych postępowań (obejmujących analogiczny przedmiot
zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartościzamówienia.

7.

Niedopuszczalne jest dzielenie
obowiązku

sto

zaniZanie wartości zamówienia w celu ominięcia

sowania ustawy Prawo Zamowień Publicznych.

§ 3

1.

i

Wszczęcie procedury

Procedurę udzielenia zamówieniawszczyna się poprzez złożenie pisemnego wniosku

przęz

komórkę wnioskującą do kierownika zama,wiającego lub upowaźnionej przez

niego osoby.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. l,
1) opis Przedmiotu zamówienia,

2)
3)
4)
5)

zawieraw szczególności:

informacj ę (uzasadnienie) dotycz ącą potrzeby udzielenia zamówienia,

szacuŃową wartośćzamówienia w złotych i euro,
wskazanie źródłafinansowania,
informację o łącznej wartościzamówien tego rodzĄu w danym roku budżetowym,
ustalonej np. na podstawie Planu zanówieńpublicznych

6) proponowany sposób wyboru wykonawcy.
3. Po potwierdzeniu pokrycia wydatku w planie

- w złotych i euro,

rzeczowo

-

finansowym, wniosek

podlega zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego lub upowaźnioną przez
niego osobę.

'C\

1.

Czynnośćwyboru wykonawcy przeprowadza komórka wnioskująca w jednej lub w

kilku następujących formach:

1) poprzez

zar.rtieszczeńe zapytartia ofęrtowego na stronie internetowej

zamawiającego,

2)

poprzezprzekazańe zapytania ofertowego co najmniej do trzech
potencjalnych wykonawców, z zastrzeżeniem ust. 2,

3)

poprzezzębranie co najmniej ttzęch ofert publikowanych na stronach
internetowy ch,zańerąących cenę proponowaną przez potencjalnych

wykonawców.

4)

dopuszcza się negocjacje cen i pozostaĘch parametrów oferty wykonawcy,

którzy

ńoĘIi

oferty w odpowiedzinazapfiante ofertowe. Negocjacje mogą

być prowadzone w dowolnej formie oraz powinny obejmować wszystkich
oferentów w jednakowym zakresie, z zachowaliem zasady równości szans.

W przypadku braku możliwościprzesłania zapytaria ofertowego do wymaganej
Iiczby wykonawców, dopuszcza się. przesłanie zapytańa ofertowego do mniejszej
Iiczby wykonawców z jednoczesnym zarieszczęniem zapytania ofertowego na
stronie internetow ej zanavnającego.
3.

W

uzasadnionych przypadkach mozliwe jest przedłużenie lub skrócenie terminu

postępowania o udzielenie zamówienia public znęgo.

Po wyborze oferenta Zalnawiający sporządza protokół zamówięnia publicznego
( załąEzntk nr 4), który podlega zatńerdzeniu przez Dyrektora Zespołu do obsługi
Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych

Nr 1 bądźosobę

upowaZnioną przez

Dyrektora.

Załnieszczeńe zapytania ofertowego na stronie internetowej zartavnającego jest
obowiązkowe w przypadku udzielania zamówienia o wartości przekaczającej kwotę
(netto) 5.000 zł. 1 l97,63

EURO.

Zapytańe ofertowe powinno zawięrać w szczególności:

1) opis przedmiotu zamówienia,

2)

opis kryteriówwyboru wykonawcy,

3) warunki

4)
7.

rcalizacjizalnówienia,

i

termin i sposób przekazańa odpowiedziprzezwykonawcę.

Kryteriami wyboru wykonawcy są cena albo cena

i

inne kryteria, gwarantujące

uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty,w szczególności:

1) jakośó,

2) funkcjonalność,
3) parametry techniczne,
4) aspekty środowiskowe,
5) aspekty społeczne,
6) aspek§ innowacyjne,
7) koszĘ eksploatacji,
8) serwis,
9) termin wykonania zamówienia,
1

0) doświad częnie

1

1)

wykonawcy,

poziom wiedzy specjalis§cznej wykonawcy.

§ 5

Udzielenie zamówienia

1.

ZamówieńaudzieIa się wykonawcy wybranemu zgodnie zprzepisarrti Regulaminu.

)

Po dokonaniu wyboru wykonawcy,, komórka wnioskująca składa do kierownika
zamawiĄącego lub upoważnionej przez niego osoby wniosek o udzielenie
zamówienia.

3.

Wniosek o udzielenie zamówieńa zańera w szczegóIności

1)

szacunkową wartośó zamówieniaw ńoĘch i euro,

2)

informacje o sposobie wyboru wykonawcy,

3)ą nazwę (firmę) albo

:

imię i nazwisko, siedzibę albo miejscę zamieszkalia otaz

adres wybranego wykonawcy,

a

także uzasadnienie jego wyboru, cenę

wybranej oferty,
4.

Do wniosku o

udzielenie zamówienia należy dołączyó dokumentację z

przeprowad zonej czynności wyboru wykonawcy.
5.

Po dokonaniu
zamawiającego

akceptacji wniosku

o

udzielenie zamówienia przez kierownika

lub upowżnioną przez niego osobę, komórka

przygotowuje projekt rrmowy

i

przekazuje go do akceptacji Dyrektora Zespołu do

obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
6.

wnioskująca

Nrl

.

Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcię umowy

w

formie pisemnej.

Umowę podpisuje kierownik zamańającego lub upowa:żniona przez niego osoba.

7.

Umowę sporządza się co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Ąa

kolejno numerowanych

i

parafowanych przęz strony kartach,

egzemp|arz przęznaazony jest dla wykonawcy,

8.

a drugi

z

ktorych jeden

dla zamawiającego.

Jeżeli wyboru wykonawcy dokonano w sposób, o którym mowa w § 4 ust.1 pktl)

Regulaminu, informację

o

udzieleniu zamówienia zarrieszcza się

internetowej zamawiającego niezwłocznie

po

na

stronie

zawarciu umowy. JężeIi wyboru

wykonawcy dokonano w sposób, o którym mowaw § 4 ust. 1 pktz) Regulaminu,
informację o udzieleniu zamówieniaprzekazuje
wykonawc om, ktor zy

9.

o

dp owi

e

dzi

e l

się nięzwłocznie po zawarciu umowy

i na zapyĄanie

o

fertowe.

W informacji o udzieleniu zamówienia podaję się nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej
oferty.

10.

Możliwe jest stosowanie zamowień uzupełniających w wysokości 50 % szacowanej
wartości zamówienia podstawowego.

11.

Wyniki zapytanta ofertowego, tj. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,
informacja o unieważnieniu zapytania lub informacja o braku ofert w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe podlegają umieszczeniu na stronie

internetowej

www.zpow.waw.p1
12. Oferentom nie przysfuguje prawo do odwołania od wyniku zapytania ofertowego.
13.

Niniejszy Regulamin podlega umieszczeniu na stronie

Zamawiającego

www.zpow.waw.p1

§ 6
1.

Zasady dokumentacji

Komórka wnioskuj ąca dokumenĘ e czynności ustalenia szacuŃowej wartości
zamówieni a

or

az przeprowad zęnia procedury udzielenia zamówienia w spo sób

pozwalający na ich weryfikację pod kątem zachowaniazasad, o których mowa w §
ust. 2.

)

Dokumentację zprzeprowadzonych czynności, o których mowa w ust.

1,

przechowuje komórka wnioskującaprzez okres co najmniej 4 lat od udzięlenia

zamówienia.

1

1,

§ 7 Odstąpienie od stosowania Regulaminu

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik zamawiającego
możepodjąć
decYzję o odstąPieniu od stosowania Regulaminu, z zastrzezeniem ust.
2 i 3.tj.
1) zakup odzieży dlawychowanków,

2)
3)
4)

2,

zakup leków,
korzYstanię z usług specjalizacji branżowych np.( inspektor nadzoru, prawnicy,
adwokaci itp.)

wszelkiego tYPu awarie, ( sy,tuacje nie przewidziane,spowodowane

czynnikami zewnętrznymi typu np. grad itp.),
Udzielenie zamówieniaw przypadku, o którym mowa w ust.

dokumenĘe się w
Postaci notatki służbowej, podlegaj ącej zatwierdzeniu przezkierownika
zamawiającego lub uPoważnionąptzezniego osobę. W notatce
służbowej należy w
1,

szczególnoŚci wskazaó okolicznościuzasadniające odstąpienie
od stosowania
Regulaminu. Notatkę służbowąprzechowuj e się przezokres co najmniej

4lat

od,

udzielenia zamówienia.

3.

udzielenie zamówieniaw ptzypadku, o którym mowa w ust. l, nie zwalnia
od
stosowania zasaddokonywania wydatków wynikając ych z inrlych aktów prawnych,

w

szczególnoŚci dotYczącYch finansów publicznych, atakże vlr5Ąycznych
wynikają cych z
PrzePisów PrawnYch i dokumentów określającychsposób udzielania zamówień

współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów
finansowych.
t

Załączniki:
l) Wniosek o dokonanie zakupu -załączniknr 1
2) Druk zapytania ofertowego - załączniknr 2
3) Formularz oferty - załączniknr 3
4) Protokół z zarnowienia publicznego - załącznik nt 4
5) Notatka zprzeprowadzonego rozeznania- załącznlknr

5
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Załqczniknr l

wNIoSEK
O DOKONANIE ZAKUPU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJACF,J

ROWNOWARTOŚC KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 PKT. 8 USTAWY Z DNIA
29 yTYCZNIA 2004 PRAWO ZAMOWIEŃ punuCZNYCH (DZ.U. z20l3 poz.907 z
późn. zm.)

1.Opis przedmiotu zamówienia

2.Wartośó zamówienia ustalono w

dniu

.

podatku VAT), co stanowi równowartość ..

....na

.. ..

kwotę

....,..zł (bez

...euro (Rozpoządzenie Prezesa Rady

Ministrów w sprawie średniegokursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wańości

zamówień publicznych
z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz.tJ. z dnia 28 grudnia 2017 r., poz,2477, kurs 4.3117)

Wartośćz uwzględnieniem podatku

VAT.

...........zł

3. podstawa dstalenia wartości zamówienia

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia (imię, nazwisko, starrowisko)

Opinia Głównego Księgowego w sprawie zabezpteczenia środków na realizację w/w
zamówienia finansowane z placówki opiekuńczo- wychowawczej lub zZespołudo obsługi
Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr

Podpis Głównego Księgowego

1

5. Wykonawcy do których skierowano zapytańe w formie (pisemnej, telefonicznej, faksem,

..

e-mailem *) lub Wkaz firm których cenniki stały się podstawą oszacowania zamówienia
cena netto w zł

Wykonawca

Cena brutto w

ń

(z

VAT)

!

6. Najkorzystniej sza oferta:

Nazwa i Adres firmy:..

.

Wartość oferty:

uzasadnienie

P

o

dpi s

o s o

by pr zy go t ow uj qc ej w y c e nę zamów

i

e

ni

a

P odpis

Kierownika Działu

Administracji
zatwierdzono w dniu

Podpis Dyrektora
Zespołu
do obsługi Placówek

Opiekuńczo- Wychow

* niepotrzebne

aw

czych Nr

1

skreślić
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Załqcznik nr 2
(P i ecz ę ć Z am aw i aj q c e go )

ZAPYTANIE OFERTOWE
Ninicjsze zapytanip maformę rozeznania rynku i nie stanowi znpytania ofertowego w
rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zwracarrty się z prośbąo przedstawienie swojej oferty na poniZej opisany przedmiot
zar-nówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

(

jeślidotyczy)

-

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(

jeśli

dotyczy)

4. KRYTERIA OCEll-Y OFERTY:

Cena:
inne:

........%
........%

5. TERMIN REALIZACJI OFERT:

6. TRYB I TERMIN SKŁADAFIIA OFERT:
1.

2.

Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący załączńknr 3 załącznik do zapytańa ofertowego
Ofertę należy: (niepotrzebne slrreślić)
- złozyó w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo- WychowawczychNr 1 w
Warszawie ul. św.Bonifacego 81
- wysłaó faksem na numer 22- 842-17-22
ńczn+
]

-:1T :::* :':*:

::

:T:

T:i:-

::::: :'"il"fiff :

::'J:tH:
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7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1.

2.
3.
4-

5,
6.

8.

W przypadku konsorcjum osób flzycznych oferta powinna byó podpisanaprzęz
osobę w skazaną do reprezentowania konsorcj um.
Termin płatnościzarealizację przedmiotu zamówieńa:21 dni od daty złożenia
rachuŃu/faktury w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
Nr 1 przy ul. św.Bonifacego 81
Rozstrzygnięcie dotyczące przedmiotu i wysokości wynagrodzenia zostanie
opublikowane na stronie www.zpow.waw.pl
Wykonawc a jest związarry z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia
informacj i o wyborze naj korzystniej szej oferty.
Określenieewentualnych warrrnków zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie
zawartę w projekcje umowy.
W przypadku prac remontowycVmontażowych, oferenci zobowiązani są do
obejrzenia przedmiofu zamówienia i uwzględnienia wszystkich okoliczności
mających łvpływna wartośćzamówienia

Uwagi
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Załqcznik nr 3

Pieczęć oferenta

Formularz oferty
Dane teleadresowe oferenta:
Imię i nazwisko lnazwa
Oferenta
Adres oferenta
Telefon kontaktowy

Fax, e-mail

1, Odpowiadając na Zapytanie ofeftowe

oświadczamiż:

i

a.

ZapoznŃemlam się z treściąZapytańa Ofertowego
zmtrzeżen oraz prryjmuję warunki w nim za:warte.

b.

Oferuję realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami
opisanymi w Zapytanu ofertowym według poniższej kalkulacji:

Kwota brutto zareallzację przedmiotu zamówienia:

nie wroszę do niego

netto.

,,.....

ń

(słownie:.

.........)

(słownie.

..........)

Data i podpis oferenta

I2
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Załqcznik nr

4,

PROToKÓL ZAMOWmN-IA PUBLIcZll_EGo

którego wartośćnie przekracza, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1.

Opis przedmiotu zamówienia...

2.

Wartośó zamówienia oszacowano w

3.

dniu

..

... na

kwotę

........... co

euro na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady
stanowi równowartość ......
Ministrów z dnia28.I2.2017r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiącego podstawę przeliczeniawartości zamówienia publiczrrego ( Dz.U. z20I7r.,poz.

2477).

W

dniu...

zwrócono się do

.

niżej wymienionych wykonawców zzap5Ąaniem

ofertowym:

i)......
2)
3)... .,.
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie lub umieszczono na stronie
internetowej www. zpow-.w-aw.

4,

p l

Uzyskano następujące ofeĄ narealizację zamówienia ( data wpłynięcia, cena, informacja o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniuprzez oferentów (jeślidotyczy):

1).,,,,

2)......
:)q.....

5.
6.

Zamówienie zostaje udzielone zgodnie z art. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje......

7.

Uzasadnieniewyboru:
Kierując się kryteriami oceny oferty, atakże uwzględniając zapisy zap5rtania ofertowego,
Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia
przedsiębiorcy/osobie. . .
Oferta jest najkorzystniejszalkorzystna

8.

cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w

zapytaniu ofertowym.
Postępowanie prowadziUaosoba/y: (imię i nazwisko)

1).....
2)....,
Opiniuję pozytywnie pod kątem zgodności Regulaminu
(data, podpis)

ZATWIERDZAM
(

data, podpis)
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Załqcznik nr 5

NoTATKA
Z PRZE PROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU DRO GĄ TELE FONICZNaANALIZY
STRON INTERNETOWYCH

Data rozmowy
|ub dokonania

Oferent

Uwagi

Cena

analizy

( data,

podpis)

