
 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 14 TYS. EURO 

w   ZPG i SP Leźno. 

 
 
     1.  Przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego. 

1) Dyrektor podejmuje decyzję o udzielenie zamówienia publicznego wartości powyżej 
kwoty stanowiącej równowartość 14. 000 EURO. 

2) Komisja przetargowa przygotowuje dokumentację zamówienia publicznego w tym: 
a) specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
b) ogłoszenia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, wnioski, odpowiedzi  

i wystąpienia związane z prowadzonym postępowaniem, 
c) ostateczną wersję umowy i sprawdza poprawność sporządzania dokumentacji. 

3) Komisja przetargowa przedkłada dokumentację, o której mowa w punkcie 2 Dyrektorowi. 
 

       2.  Tryb powołania Komisji Przetargowej. 
1)  Dyrektor powołuje Komisję Przetargową z uwzględnieniem: 

a) propozycji trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
b) opisu przedmiotu zamówienia, 
c) szacunkowej wartości zamówienia, 
d) terminu realizacji zamówienia. 
 

       3.    Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
1) Komisja przetargowa we współpracy z Dyrektorem: 

1) opracowuje i przekazuje do opublikowania ogłoszenia, zaproszenia do udziału w 
postępowaniu, 

2) przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia wykonawcom, 
3) udziela wyjaśnień wykonawcom. 

2) Sekretariat szkoły: 
a) przyjmuje oferty, odnotowując datę i godzinę przyjęcia, 
b) przechowuje oferty w stanie nienaruszonym do dnia ich otwarcia. 

3) Komisja przetargowa prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Komisji. 

4) Przewodniczący Komisji Przetargowej po rozpatrzeniu ofert i dokonaniu ich oceny przez 
Komisję Przetargową przedstawia Dyrektorowi - celem zatwierdzenia propozycje: 

a) wyboru najkorzystniejszej oferty, 
b) wykluczenia wykonawcy, 
c) odrzucenia oferty, 
d) unieważnienia postępowania. 

5) Dyrektor w porozumieniu z Komisją Przetargową zawiadamia wykonawców  
o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

6) Przewodniczący Komisji Przetargowej przygotowuje ostateczną wersję umowy, którą 
sprawdza pod względem merytorycznym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

POWOŁANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ 
 

1.      Propozycja trybu udzielenia zamówienia publicznego ………………………………………... 

2.      Opis przedmiotu zamówienia ………………………………………………………………….. 

3.      Szacunkowa wartość zamówienia ……………………………………………………………... 

4.      Termin realizacji zamówienia …………………………………………………………………. 

  
  
  

Zatwierdzam: 
Dyrektor szkoły 
  
  
………………………… 
  
  

Na podstawie Zarządzenia Nr …………………….. Dyrektora ZPG i SP  w Leźnie z dnia 

……………….. powołuję w dniu …………….……do przeprowadzenia w/w postępowania o 

zamówienia publiczne we wskazanym wyżej trybie Komisję Przetargową w składzie: 

1.      ………………………………………………………… - przewodniczący 

2.      ………………………………………………………… - sekretarz 

3.      ………………………………………………………… - członek 

  
  

Dyrektor szkoły 
  
  
………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DLA CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ 
 



 

Zgodnie z Art. 17 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczam iż: 
1) nie ubiegam się o udzielenie tego zamówienia; 
2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia; nie istnieje 
związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawca, jego zastępcą prawnym 
lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie 
pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, nie  byłem/łam członkiem 
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się                      
o udzielenie zamówienia; 
4) nie pozostaję z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 
5) nie zostałem/łam prawomocnie skazany/a za przestępstwo popełnione w związku                       
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych. 
 

…………………………………… 
 
    (podpis członka komisji przetargowej)



 

 
     Załącznik nr _ do Nr ___________ 

                                                                                                                      Dyrektora ZPG i SP 

                                                                                                                                      w Leźnie z dnia _________ r. 

  

  

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 

  
 
1. ZASADY OGÓLNE: 

1) Komisja przetargowa powoływana jest każdorazowo do przeprowadzenia 
postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: oceny czy dostawcy lub 
wykonawcy spełniają wymagane warunki, porównania i oceny ofert oraz 
przedstawienia Dyrektorowi propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2) Powołanie komisji następuje z chwilą zatwierdzenia jej składu przez Dyrektora. 
3) Pracą komisji kieruje przewodniczący. 
4) Przewodniczący Komisji Przetargowej jest odpowiedzialny za całokształt pracy 

komisji. 
5) Komisję obowiązują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy 

aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego 
regulaminu. 

6) Czas pracy komisji rozpoczyna się z chwilą pierwszego spotkania 
organizacyjnego, poprzez otwarcie i ocenę ofert, a kończy z chwilą udzielenia 
zamówienia publicznego. 

7) Członkowie komisji mają obowiązek zapoznać się z: 
- przedmiotem zamówienia, 
- trybem pracy komisji. 

8) Wszyscy członkowie komisji przed przystąpieniem do oceny i porównania ofert 
składają oświadczenie, zgodnie z art. 17 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9) Nie złożenie oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. 8 lub 
złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą wyłącza członka komisji z dalszego 
udziału w postępowaniu. 

 
2.  SKŁAD KOMISJI PRZETARGOWEJ. 
Komisja Przetargowa składa się z osób powołanych przez Dyrektora spośród pracowników               

ZPG i SP w Leźnie oraz innych osób niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia 
postępowania, posiadających niezbędną wiedzę i kwalifikacje z zakresu zamówień 
publicznych wymienionych w załączniku do niniejszego Regulaminu. 

1) W skład Komisji Przetargowej wchodzi przewodniczący, sekretarz i członek. 
 

3.  TRYB PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. 
1) Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w 

szczególności: 
a) odebranie od członków komisji oświadczeń, o których mowa w punkcie 1 

pkt. 8 oraz poinformowanie Dyrektora o okolicznościach powodujących 
wykluczenie członka komisji, 

b) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie, 
c) podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym, 
d) dokonanie jawnego otwarcia ofert w miejscu i terminie określonym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności: 
- przedstawienie członków komisji, 



 

- podanie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia, 

- stwierdzenie, że koperty z ofertami są w stanie nienaruszonym, 
- podanie imienia i nazwiska, nazwy (firmę) oraz adresu dostawcy lub 

wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacji dotyczącej 
ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, 
warunków płatności zawartych w ofercie. 
Informacje te są odnotowywane w protokole postępowania. 

e) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania, 
f) informowanie Dyrektora o problemach związanych z pracami komisji w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
2)     Do zadań Sekretarza Komisji Przetargowej należy w szczególności: 

a) Współpraca z Dyrektorem przy opracowywaniu dokumentacji, w tym: 
- opisu przedmiotu zamówienia, określaniu wartości zamówienia, 

określaniu trybu zamówienia publicznego, 
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- treści ogłoszeń, odpowiedzi związanych z prowadzonym postępowaniem, 
- ostatecznej wersji umowy. 

b) Prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności komisji, w tym 
sporządzanie protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz 
załączników do protokołu. 

c) Czuwanie nad prawidłowością dokumentacji przetargowej, terminowością 
czynności oraz przestrzeganiem przepisów w toku postępowania. 

d) Bieżąca kontrola nad publikacją ogłoszeń, zawiadomień, przygotowanie 
korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych. 

e) Poprawianie w tekście oferty oczywistych pomyłek pisarskich oraz omyłek 
rachunkowych w obliczaniu ceny. 

3)     W zakresie prowadzonego postępowania komisja, w szczególności: 
a) Prowadzi negocjacje z wykonawcami w przypadkach przewidzianych ustawą. 
b) Żąda od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. 
c) Ocenia spełnienie warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz 

wnioskuje do Dyrektora o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych 
ustawą. 

d) Przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi 
na protest. 

4) Protest na czynności zamawiającego, złożony przez dostawców lub wykonawców w 
toku postępowania, przewodniczący komisji przekazuje wraz ze stanowiskiem komisji 
do rozpatrzenia Dyrektorowi. 

 
4.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają 
zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wniosek – do 14 000 Euro 

Załącznik nr _ do Nr ___________ 
                                Dyrektora ZPG i SP 
                       w Leźnie z dnia _________ r. 

WNIOSEK 

w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy 

tj. poniżej 14 000 EURO 

1/ Imię i nazwisko/nazwa jednostki organizacyjnej..................................................................................... 

wnosi o podjęcie postępowania związanego z udzieleniem zamówienia publicznego na: 

 a/ dostawę  ..................................................................................................................................... 

b/ usługi  ........................................................................................................................................ 

 c/ roboty budowlane........................................................................................................................ 

2/Szacunkowa wartość zamówienia sporządzona w oparciu o poprzednie zamówienie/badania 
rynku/kosztorys inwestorski* w dniu .................................. : 

wynosi  netto     ............................................ PLN   tj. ………………………………………….. EURO** 

   brutto    ........................................... PLN   tj. ………………………………………….. EURO** 

wysokość podatku VAT …………………% 

  nr kategorii słownika CPV  ................................................. 

W przypadku zamówienia przewidzianego do realizacji w latach następnych wartość zamówienia wynosi: 

rok bieżący - wartość   netto PLN ..................................... EURO ...................................... 

- wartość   brutto PLN .................................... EURO ...................................... 

lata następne - wartość… netto PLN ..................................... EURO ...................................... 

- wartość.. brutto PLN ..................................... EURO ...................................... 



 

3/ Termin wykonania zamówienia: ............................................ 

4/ Osoby odpowiedzialne merytorycznie za kontakt z Dyrektorem oraz Wykonawcami 

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

5/ Wykaz załączników : ........................................................................................................................... 

Podpis wnioskującego         Wyrażam zgodę, Dyrektor 
 

 
…………………………………….       ………………………………………. 
 
*        - niepotrzebne skreślić, 

**      - średni kurs złotego w stosunku do Euro  wynosi 3,839 – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. 

w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 

Wniosek – powyżej 14 000 Euro 

 

                                                                                                                                                   Załącznik nr _ do Nr 
_______ 

                                                                                                                                    Dyrektora ZPG i SP 

w Leźnie  z dnia _________ r. 

 

 

 

WNIOSEK 

 

w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 4 pkt 8 Ustawy 

tj. powyżej 14 000 Euro 

 

1/ Imię i nazwisko/nazwa jednostki organizacyjnej..................................................................................... 

     wnosi o podjęcie postępowania związanego z udzieleniem zamówienia publicznego na: 

 a/ dostawę  ..................................................................................................................................... 

b/ usługi  ........................................................................................................................................ 

c/ roboty budowlane........................................................................................................................ 

 

2/ Szacunkowa wartość zamówienia sporządzona w oparciu o poprzednie 

zamówienie/badania  

rynku/kosztorys inwestorski* w dniu .................................. : 

wynosi  netto     ............................................ PLN   tj. ………………………………………….. EURO** 



 

   brutto    ........................................... PLN   tj. ………………………………………….. EURO** 

wysokość podatku VAT …………………% 

 

  nr kategorii słownika CPV  ................................................. 

 

 

- przewiduje/nie przewiduje się* udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości: 50% podstawowego 
przedmiotu zamówienia – na usługi i roboty budowlane oraz 20% podstawowego zamówienia – na dostawy 

   /art. 67 ust1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych/  

 

ŁĄCZNIE WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA WYNOSI: 

netto     ........................................... PLN   tj. ………………………………………….. EURO 

brutto    ........................................... PLN   tj. ………………………………………….. EURO 

 

W przypadku zamówienia przewidzianego do realizacji w latach następnych wartość zamówienia wynosi: 

rok bieżący - wartość   netto PLN ..................................... EURO ...................................... 

- wartość   brutto PLN .................................... EURO ...................................... 

lata następne - wartość… netto PLN ..................................... EURO ...................................... 

- wartość.. brutto PLN ..................................... EURO ...................................... 

 

3/ Termin wykonania zamówienia: ............................................ 

4/ Osoby odpowiedzialne merytorycznie za kontakt z Dyrektorem oraz Wykonawcami 

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

.......... 

5/ Wykaz załączników : ......................................................................................................... 

 1. ………………………………………… 

 2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. …………………………………………. 



 

5. …………………………………………. 

 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie załączniki wymagane regulaminem udzielania zamówień 
publicznych w ___________________. 

 

Podpis wnioskującego         Wyrażam zgodę, Dyrektor 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*        - niepotrzebne skreślić, 

**      - średni kurs złotego w stosunku do Euro  wynosi 3,839 – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. 

w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 

 


