
ZARZĄDZENIE Nr 227l2014
wójta Gminy Dąbrorvice

z dnia 16 czerwca 201,1 roku

\l spra\!'ie rvprolvadzeuia regulaminu udzi€lania przez Gminę Dąbrowice zamówi€ń!
których ł'artość nie przekracza rYyr'żon€i w zlotych rórvnowartości k\ł'ot'v 30 000 euro.

Na podsta\ł'ię a11. 4 pkt 8 ustawy f dnia 29 stycz'nia 200.l loku Pra\ł'o zanówień publicznych
(t'j ' Dz' U ' z )013 t, poz' 907 z póżn' zm') zalządzam. co następuj e;

ś1
Wprowadzić regulamin udzie1ania przeu Gminę Dąbrorvice Zamówień, których \ł'artość
nie przekacza wylażonej w złotych |ównowartości kB.oty 30 000 euro.

s2
Regulamin stanowi załącznjk do niniejszego zatządzenia.

s3
Zobowiązuję sekretarfa Gminy do zapoznania z trcścią regulaminu pracowników Urzędu
Gminy.

s4
Traci moc Zarządzenie Nr 7411] Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 29 ]istopada 2011 roku
rv sprawie udzielania zamówień publicznych o wallości nie przekaczającej lównowartości
kwoty 14 000 euro.

s5
Zarządzenie wchodzi rł'Ź'vcie z dniem podpisania'

ii ][ti
.x, n!, iJ tll łrzł'l sL ał1 Ls.
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Zalącznik nr 1

do z^rządzeni'^ nt 227120|1
wójta Gminy Dąbrorvice

z dnia 16 czeni'ca 201,1 roku

Rcgulamin udzielania zamó$,ień, których wartość nie przckracza kwoĘ 30 000 euro

s 1. słownik
Tl<Lro. rt nirie..zrm RepuIan nir bęJzie lrorra o:

l) Kieiowniku Zamarliającego - na1ezy przez to rozumieó Wójta Gminv Dąbro$ ice,
2) Regulaminie - na]eży przez to rozumieć niniejsz"v Regu]anrin'
3) Ustarr'ie - należy przez to rozumieć usta\\'ę Prawo zanówień publicznych (tj' Dz. U.

z20I3 |' poz. 90.7 zpóźiztn'),
4) Zamówieniu . r'a|ei..\ pfiez to rofumieć umowę odpłatną (zamówienie odpłatne)

zawieraną między Zamalł'iającym a Wykonawcą któręi pŹedmiotem są usługi'
dostawy lub robot_v budowlane.

Użyte w niniejsz1'm regulaminie następujące pojęcia: cena' dostau'a. usługa' robota
budowlana, zan1awiający, \Ę&onawca, najkolzystniejsza o1.eńa 1l1ają haczęnie
\łynikające z ań' 2 ustaw}'Prawo zamówień pub1icznvch.

$2. Postanowienia ogólne
Zamówienia, któr)'ch wańość nie przekacza w ró\Ą,'no\\'afiości k\i,oty 30 0oo eulo, mogĄ
być dokonyu'ane na podstawie procedur określonych niniejszym regulaminem'
Plzystępując do udzielenia Zamówień których wartość nie pżekracza w równo\Ą'ąr1ości
k\ł'oty 30 000 ęuro można ró$'l,iież skożystać z $1bIanego trybu posIępo\onia
o udzie]enie zamórt'ienia publicznego, okeślonego $, ustawie prawo Zamo\lień
publicfnych' Decyzję rł' tvm zakresie podejmuje Kierorł'nik Zamawiającego. Należy
\rówczas przepis)r tej usta\\'y stoso\Ą'aó 1\'całości.
Zamórr'ienia' o których mo\Ą'a w ust. 1, po$'inny być dokonywane r,v sposób celow1,
i oszczędny, z zacholvanien zasady nalei}tej staru,ności i uzyskiwania najlepszych
efćktóW z danych nakładów'

s 3. Ustalenie wartości zamówienia
Przystępując do udzieienia zamó\ł'ienia' nalez} ustalić jego wańość szacunło\{ą
z należ}tą starannością
Ustalenia wańości szacunko\rej zamó\ł.ienia dokonuje upo\łażniony pracownik' Usta]enia
lYartości szacuŃowej moŹe dokonać ró\nieŻ osoba zatrudniona na podstawie odlębnego
zlecenia (umowy), np. do rł'"vkonania kosztor}'su inwestolskiego'
Wartość szacunkort'ą zamówień usta1a się zgodnie z postanowieniami art' 32, 33. 3'1, 35
ustawy.

Sredni kurs złotego \ł'stosunl<u do ęuro stano$'iący podstawę pze]iczania wa]tości
zamó*'ięń okeśla się Zgodnie z aktualnie oborviązującym Rozporzalzeniem Prezesa



Rady Ministrów w sprawie śreciniego kursll złotego w stosuŃu do euro stanouiącego
podstawę prze]iczania $'afiości zamówień publicznych'

$ 4. Procedura udzi€lenia zamówień o rvartości nie przeklaczającej ró$,norvartości
krl oĘv l 000 euro

Dia zamórłień o rvartości j nię przekJacfającej ró\\,nowartość k\ł'oty L 000 euro dokonuje
się wyboru wykonal'cv, w sposób ce]owy i oszczędny kierując się fasadą należ)'tej
staranności j uzyski\Ą'ania naj]epszych efektórv z clanyclr nakładów'
Podstawą udokumentowania udzięlenja zamóq'ienia jest zamieszczenie infornracji
o zastosowaniu trybu okeślonego nlniejszyr'n paragrafem na odrł,r.ocie fakturv lub
nchunku Z podpisem osob1' odpolviedzia1nej za realizację zamówienia.

s 5. Procedura udzielenia zamórvień o rvartości przekraczając€j ró$'nowartość kwoty
1 000 curo lecz nie przekraczającoj rórvnorvartości krvoty 5 000 euro

1. Dla zamórvień o waltości szacunl(o\ł'ej nie przekraczającej lóWno\Ą'artość k\'oty
5 000 ewo dokonuje się \łTboru w}kona\ł'cy, kierując się zasadą na]efytej staranności
i uzyskirt'ania najlepszych e|ektó* z danych nakładórv'

2' Podstarł.ą udokumentorł'ania udzie]enia zamówienia jest jednolazo\ł'e zlecenie
(zamórł'ienie)' \\.g wzoru stanowiacego załącznik nr 2 do Regulaninu, na poostawte
którego W)'konawca uJstawi fakturę lub lachunek.

3' Podstau.ą udokumentowania zamówienia moze być szczegółowa umorva, jezeli lodzcj
ząmówienia wskMuje na celowość takiego rozrviązania (np. u'nkonanie konkletnych
opncowań, dokumentów' \łlkonanje przedniotów zatnówienia, które u1magają
szczegółou'ego opisu itp')'

4. Z postępowania naleĄ/ spolządzić notatkę $.g rł'zolu stanort'iącego Zalączl,tik rrr 5

do Regu]aminu, dokumentując przeprorł'adzone czvmrości wraz z uzasadnienien $\boru
llYkona\\'cl'.

5. Dokumentacja z postępo\,vania o zamó\Ą'ienie przecho\lTwana jest w komórce
organizacyjnej Iealizującej zamóu,'ienie, która.iest odpo\ł'iedzialna za.jej archirtizac1ę'

6' W14onienie Wykonarvcy zamórł'ienia o rvańości szacuŃowej do 5 000 euro oraz
rea]izacja tego zamówienia moŹe nastą]ić rv oparciu o Zasady okeślone rł'$ ó 1Lrb $ 7
Regulaminu.

$ 6. Procedura udzielenia zamówień o vańości pŹekraczającej równo{'artość lovoty
5 000 euro Iecz nie przekraczając€j ró$'nowartości kwoty 15 000 euro

l' Procedura udzie]erlia zamówienia o wańości przekraczającej równorvańość krt'oty
5 000 eu|o lecz rrie przekaczającej róq''no\ł'afiości krł'oty 15 000 ęuro rozpoczyna się
od zatwjeldzenia $,l,]iosku przez Kierolrrika Zamartiającego po upżednjm złozeniu
kontias,vgnat-v Skarbnika.

2. Dla zamó\łień o \\'artości przekaczającej równowaność kwoty 5 000 eulo lecz nle
przekraczającej róq''norł'ańości krvoty 15 000 eulo przępro\ładza się rofeznanie ryŃu.
z zastżeŻeniem Ą 2 pkt 3' zapraszajas do składanią ot.elt taką 1iczbę rvykonar'n'córv
świadczących dosta$'y, usługi lrrb roboty budo\ł1ane będące przedmiotem ulmó\\ienja,



która zapewnia konkurencję oraz rt.lbór najkorzystniejszej ofefiy (co najmnięj
J \'Ykonawców).

3. W cęlu zapewnienia koŃrrrencji. zapyanie cenou'e za]Iieszcfa się na stronie
intemetowej Zamarł'iającego oraz na tablicy ogłoszeń \ł siedzibie Zanarł'iającego.

.l. Zanarviający wyznacza temin składania ofeń z uwzględnieniem cfasu nięzbędnego
do plz'vgotowania i złoŹenia ot.erty nie kótsz'v niŹ 7 dni od dnia zamieszc zenia zaprJl'ania
cęno\Ą cgo l].l'lron.e inIemelo$ E,, am.rrt iajacego'

5. Zaproszenie do składania o|ert odb}'wa się rł.drodze zap\tania cenowego kierorł'anego
do rt1konawcólv |aksem, w fom]ie pisennej lub elektronicznej (e-rnail), z podaniem
rerminu składania ofert olaz okeśieniem przednliotu zamówienia wg wzoru stano\Yiącego
Załącznik nr 3 do Regulaninu'

6' oferty składa się lv fomlie pisenrnej. faxem ]ub drogą elektroniczną na Załączniku nr 3a
do Regulaminu.

7' JeŹe]i nie można dokonać wyboru ofell'v najkorfystniejszej, z uwagi na to' że zostały
złożone ofeńy o takiej samej cenie, \rZF.a się rt1konawców, którzy złoŹ11i te oferty,
do fłożenia lv wl.zoaczon}m pŹez niego tenninie ofeń dodatko\łJch.

8. Z postępowania należy sporządzić protokół lvg Wforu stano\\'iącego Załącznik nr 6

do Regulaminu' dokurnentując przeprort'adzone cz;nności \\,Ta.z Z uzasadnieniem w)'boru
wykonawcy.

9. Podstawą udokumento$.ania udzielenia zanról'ienia jęst umowa, podpisana przez
Kiero$'nika Zamau,'iającego, plzy kontrasygnacie Skarbnika' po należ)1ym zrealizowaniu
której Wykonawca w'Ysta\Ą'i fakturę lub rachunek'

10' Dokumentacja Z postępowania o Zamówienie przechowlr\,vana jest w komórce
organizacvjnej lealizrrjącej zamórt'ienie, którajest odporviedzialna zajej archi\ł izację'

1l' Wyłonienie Wykona*'c1' zanówienia o wartości szacunkoB'ej do 15 000 euro olaz
Iealizacja tego zanówienia może nastąpić w oparciu o zasady okeślone
rv $ 7 Regulaminu.

$ 7. Procedura udzielenia zamólvień o rvartości przekraczającej równowartość k\ł'oty
15 000 euro lecz ni€ przekraczającej równowartości kwot"v 30 000 euro

1. Procedura udzielęnia zamówienia o wańości pŹekaczającej równowańość k\'!'oty 15 000
eruo ]ecz nie przekaczającej ró\ł'nou.altości k\ł'ot'v 30 000 eulo rozpocz)na się
od zatwierduenia \rniosku pŹez Kielortnika Zamart'iającego po uprzednim złożenju
łnntr'ęl on2tr qk'rhhi].'

2' Dla zamówień o wańości pżekraczaiącej ró\\''nowafiość kwoty 15 000 eulo lecz nie
plfekaczającej rólłrrorł'ańości krtoty 30 000 eulo pŹeplowadfa się rozeznanie lynku,
z zasftzeż.eniem Ą 2 pkt 3' zapraszając do składania o1bń taką liczbę \łJkonawców
ś\\'iadczących dosta\łT' usł]gi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamó\ł'ienia'
któta zapewnia koŃurencję oraz uybór najkorzystniejszej oferty (co najmniej
3 u'vkonarvców)'

3. W celu Zapewnienia koŃurencji, zap\.tanie ofeńoB.e zan1ieszcza się na stronie
intemętowej Zamawiającego oraz na lab]icy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego .



4. Zamarviając1'w}rfnacza tęnnin składania o1'eń z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
pżvgoto\\'ania i złożenia ofeńy nie l.rótszy niŹ 7 dni od dnia zamieszczenia zapr.tania
otćńo\Ą'ego na stronie intęmeto\€j zamarł'iającego'

5. Zaproszenie do składania ofert odbywa się rł' drodze zap1tania ol'eńorvego kierowanego
do \\ykonau''ców faksem. u' formie pisemnej lub e]ektonicznej (e.n,rai1), z podanienr
terminu składania ofert oraz okeśleniem przedmiotu zamólvienia wg wzoru slano\,vrącego
Załaśznik nr 'ł do Regulaminu'

6' ofefiy składa się w 1brmie pisenne.j na Załapzniku nr '1a do Regulaminu.,|. 
]ęż'e1i nie można dokonać w1'boru oferty najkorzystniejszej' z u\ł?gi na to' że zostały
Złozone ofęfty o lakiej samej cenie. \ł.Zywa się rł1konalvców' którz]' złozy1i te ofeń]',
do złożenią n'q,yznaczonym przez niego teminie of.ert dodatko\łych'

8. Z postępo\Ą'ania nalezy sporządzić protokół' wg wzoru stanowiącego Za1ącz'nik rlt 6
do RegulaninlL. dokumęntując przeplo\'adzone czvnności wraz z uzasadnieniem \łyboru
$ykonawcy Zamówięnia.

9. Podstawą udokumentowanja udzie]enia zamówienia jest umowa' podpisana przez
Kierownika Zamawiającego, przy kontlasygnacie Skarbnika, po należ)'1ym zrealizowaniu
którcj wykonarvca rr'y.-starvi fakturę lub rachunek'

10. Dokumentacja z postępowania o zamóu,ienie pizecho\ywana .jest w komórce
organizac-vjnej realizującqj zamówienie' która.jest odpowiedzialna zajej archiu izację'

$ 8. warunki odstąpienia od regulaminu
l' Dla zamówień, któte mogą być świadczone tylko przez.jednego wykonawcęl

l) z ptzyczy\1 techdcznych o obiektywnyra charakteże: dosta\\y rvody lub
odprowadzanie ścieków do sieci kanalizac1.jnej' dosta\ry energii' gazu. ciepła,
powszecl,]ne usługi pocztou.e' ushlgi przes1.łoue energii elektrycznej' ciepła
i paliw gazo\lych,

2) z pfzyczyn zrł'iązanych z ochloną pla\ł' \Tłącznych, w1.nikających z odrębnych
przepisów'

3) których pŹedmiotem sĄ dosta\łT lttb usługi z zakresu działalności kulturalnej
związanej z organizacją wystaw, koncefiów, konkursóW, festi\ł'ali' wido\ł'isk,
spektakli teatralnych, przedsięrt'zięć z zakesu edukacji kulturalnej 1ń
Z glomadzęniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki' jeżeli zamórłierua
tę nie słuzą wyposażaniu zamarł'iającego rt. środki trrvałe pfzęznaczone
do bieżącej obsługijego działa1ności .

nię mają Zastosowania zasady niniejszego regulaminu' Zamówięnia udziela się jednemu

ąr'konarvcy świadczącemu przedrrriotorł'ą dostawę' us|ugę ]ub robotę budowlaną'
2. Regulaminu nię stosu.je się w przypadku zamówień zrł'iązanych z o$anicfeniem skutków

zdaŻenia losowego l\'Ywołanego przez cz1nniki zę\ł.nętŹne, awarii, których nie moŹna
było przewidzieć, w szczególności zaglaŹa'jąc)'ch bezpośrednio życiu 1ub zdrowiu ludzi
lub grożących powstaniem szkodv w znacznych rozmiarach'



f.

1.

s 9. warunki zamknięcia poŚtęporvania bef dokonania
w-vboru najkorz,vstniejszej oferty

Kierorł.nik Zamau''iaiącego unieważnia postępo$,anie o udzielenie zamorrienia
bez dokonania wyboru najkorzystniejszqj ofęń'v. jezeli:

a) nie złoiono zadnei o|e]1y. ]ub złozone ofefiy sąniezgodne f keścią zap}1ania,
b) cena najkorzystlliejszej o|eńy prze\\yższa k\ł'otę. któ|ą zama\łjającv przeznaczył

na realizację zamówier,ria,
c) $ystąpiła istotna Zmiana oko]jczności polł'odująca' że prowadzenie postępo\\'ania

lub w)'konanie zamówienia nię leży $.interęsie publicznym. czego nie można b'vło
\\ cześn jej przewidzieć'

w przypadku konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania o udzie]enie
Zamówienia, plocedufa w1'boru \łlkonauJc'v moŹe być dokonana zgodnie z decyzją
Kierorvnika Zan,tawiajapego, na podstalrje $1' 5 lub 6 ninie.jszego |egulanintL. mając
na \ł'zg]ędfie oko]iczności unie\.Mnienia postęporł.ania oraz zasady okeś1one w ań' 35
ustawl' o flnansach publicznych.

S 10, Inne postanowienia
L' w spra\\'ach nieuregulowanych niniejszym r.egulaminem mają zastosowanie pżepisv

usta{y hawo zamówień pub]iczn'Yc]], akty $-Ykona\rcze do ustawf Pra\\o Zamówień
pub]iczn'vch' Kodeks cvwi1ny oIaZ inne przepisy oborviązującego prawa.

Zalączniki do regulaminu:
1' Załącznik nr 1 Wniosek o dokonanie dostawJ' '/ ushjgi / roboty budowlane

o wartościnie przeklaczającej 30 000 euro;
f' 7a|acl'llik fu 2 - ,/|ecerię Zalnorr ien e:

3 ' ZaIącznik ff 3 _ Zap)'tanie ceno\1,'e:

4' Załącznik nr 3a - oferta (fomulaŻ);
5 ' Załącznik il 4 _ Zap)tanje ofeńowe;
6' Załącznik nr.la oferta (fomularz);
7' Za|ącznik].tr 5 Notatka z postępowania o udzielenie zamówienia ]<tórego wartość

przekacza IóWnoWańość krł.ot-v 1 000 euro ]ecz nie przekracza ló\mowartości
k\ł'oty 5 000 euro

8. Załącznik nr 6 _ Protokół z postępo$'ania o udzielenię zamówienia którego
\ł'artość nie przekacza w rórłnorvańości krt'oty 30 000 euro;

9, Załącznik fu. 7 _ Rejestr zamórłień publicznych których wafiość nie prfękracza
w}'razonei w Złotych rórł'norvarlości kwoty 30 000 euro



Znak:

Za|ąclnik nr I do Regu|aminu

Dą\rou ice.

WNIOSEK
o dokonanie dosta$'y / usługi / robot} budo$4ane o rvartości przekraczającej

równorr,artość kwoty 5 000 euro lecz nie przeklaczającej 30 000 euro

L Opi.prledln.orJ /aroNienia............ .........

1/

(Dazwa, cechy. i]ość' jednostka miał/)

2' Szacunkowa \Ą'atość zamóWienia:

\ł.a ośc netto .''...'...''. ''...''..''..''..''..'' z|

wańość brutto''..''..''.. '...''..'''..''..''..'.. zł

Wa]tość szacunkowa zamówienia netto \v przeliczeniu na euro \łJ'nosi'...''..'''..''..''...''. nętto.

sredn kurs ztotego do culo stużąc) clo pŹe]iczenia \ł'afiości Zamóu.ienia przyjętY Został

Zgodnie z rczporządzeniem Prezesa Rady Mini stró\\' f dnia . ... 
' '.. ' '

I \n) ro\r .,. ,,,............. .,, ,,.........-.... Z.

Ustalenia \'"'ańości zalnórvięnia dokonano u, dniu '''.'''..''..'...''...'..''...''..'...''..'''.
Na podstau,ie..........

osoba/osob5' dokonujące ustalenia wańości zamówienia..'''.''...''.'

2' Termin rea1izacji zamóWienia..''..''..'.''''.'

3' okes realizacji zamórt'ienia'''..''..''..'''''''.'

4' osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia

(imię i nazwisko)

podpis \mioskodawcy

w}Tazam fgodę/nie wyrażam zgody

(data i podp]s osoby upowa-żrionej)



Za|ącznik nr 2 do Regulaminu

Dąbrorvice,
Znakl

ZLECENIE (ZAVOWIE\I F, nr.............
z dnia

l ' ZAMAWIAJĄCY:

2. WYKONAWCA:
(nazwa. adres. nr N 1P nr \Ęls u do Ewidencj i Działa |ności G ospodarczej lub Kraj owego Rej eslru sądowego)

3. PRZEDMIOTZAMÓWIENIA:
(op js przedm jotu zamówienia)

4. TERMIN WYKONANIAI
(data odbioru ostatecaego oraz dat'v odbiolów częściowych, j eżeli czrrrności maj ą być świadczoDe

5' GWARĄNCJA
cezeIi doo cz-!) na przedmjot zarnówienia Yynosj '. ' miesiące od te ninu w},konania Zanówienia,

6' Za $Tkonane czJ'nności WYKoNAWCA obzyma Wynagrodzenie w lłysokości:

''' ''' ''' ''' '''.'' '''. Neno _ VĄT '..'..'..
zł brutto' (słownie . ' '. ' '. ' '.- '.. '.. '.. '.. '...... '..)

które obejmuje wykonanie całości zamówienia' określonego rv pkt 3. Wynagrodzenie
obejmuje rórtrrież rvszelkie ryzyko i odpowiedzialność rr'ykonawcy za prawidłowe
oszacowanie kosztów zu.iązanych z rr1'konaniem przedmiotowego zamóu.ienia.

7' Wynagrodzenie będzie płatne przelewem. na rvskazany przez wYKoNAwcĘ |achunek
bankowy, nr: .. '... '.. ' '. '........ '.., \ł' ciągu ' '. ' '. ' '. '.. ' '.dni od dat,v o*zymania
fŃtury/rachmku'

8. w splawach nie unoImo\Ą'anych zleceniem' zastosowanie mająprzepisy Kodeksu
Cywilnego.

q. u\aP;...... .. ..

ZAMAW]AJĄCY WYKONA]A-CA



Za|ącznik nr 3 do Regulaminu

Dąbrowice,
Znak:

ZAPYTANIE CENOWE
Dla zamó$'ienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej łv złotych

równowartości k\ł'oty okieślonej w art' 4 pkt 8 usta$T Prawo zamórvień publicznych'

Zamawiający:

zaprasza do zJożenia ofeit na:

1.. Przedmiot zamówienia|

3. Okes gwarancji:

4' Kl}teda bmne pod rrwagę przy ocenie ofert:

5' Sposób pIzygotowania oferty:

6' Viei<ce i lermin z]ożenid o|erL)

7. Temlin otwarcia ofert

8' osoba upoważniona do kontaktu z rłykonawcaml

9' Sposób prfygotowania ofelty| ofeńę należy sporządzić w formie pisenmej, wjęzyku
polskim.



Za|ącznik nr 3a do Regu|aminu

Pieczątka oferenta

OFERTA

odport.iadając na skierowane do nas zap)'tanie cenowe dotyczące

składan ofeńę następującej treści l

1. oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zap}taniu cenowym za:

cenę brutto| .'. '''.''.''.''.''.''.''.' zł

słownie: ...'..''...''..'''.'

cenę netto: ..'..'............'..'..'. zł

2. Termin wykonania zamówienia:

3. waruI <ipłatności:

4. Okes gwarancji:

5. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zap}1aniu ofeftowyn

waruŃi'

6. oświadczamy, że cęna podana.w ofercie jest obowiązująca w całym oklesie ważności

umowy i zawiera \ł'szystkie koszty i składniki zvnęale z wykonaniem zamówienia

jakie ponosi zamawiaj ący.

Załączniki do ofeńy:

l.
2.

P a dp i s o s o b| uP ow dż n ionej



Zzłącznik nr 4 do Regulaminu

D.lbrou iie,

Znakl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla zamówienia publiczncgo o }vartości nieprzekracfającej wyrażonej rv złoĘ.ch

równorvartości kwoty określonej $, art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamarviaiący:
zaprasfa do złożenia o1.ert na:

1. opis przedmiotu zamówienia

2' Temin realizacji zamó$'ienia:

3. Okes gwarancji:

4' Kr1leria brane pnd L\ła!ę prl} o(enie o|en:

5' Sposób przygotowalia ofeń,v:

ofeńę na]eŹy| fłożyć u'' fomie pisennej na Formularzu ofeńy w siedzibie ZamawlaJągego,
pokój nr: ''..'...''. do dnia ..'..'...'..'.. do godz.. ' '. ' '.. '.. '.. '.. '..... w kopercie faadresoq,anej
na Zdma\Ąiajacego i op"Lrzonej r"pisem:

''Zapytanie oferto\Ye na ''.''..'''..'.... nie otwięrać
pŹed'..''..'''..''...''.''..'''..''..' .. ...

6' Viej.cę iLennln 7lożeria o|en)

7. Termin otwarcia ofert

8' osoba upoważniona do kontaktu z l'Jkona$caml...''..''..''..''..'.'.''...
9' Sposób przygotowania oferty: ol.ellę na1eży sporz4dzić w formie pisemnej. w języku
polskim.



Zalącznik nr 4a do Regulaminu

Pieczątka o1ćrenta

OFERTA

odpowiadając na skiero\ł'ane do nas zapytanle ceno\\'e dotyczące

składam ofefię następuj ące.j treści:

1 ' oferuj emy rłykonalria zamówienia na zasadach okeślon'vch w zap}'taniu cenow,Yn za:

J. \'arunk platnosci:

4. okJęs gwamncji:

5' oświadczam, że:

_ zapoznaliśny się z projektem r]mowy'
_ zobo\\,iązujemy się do podpisania umolły w miejscu i teminie okjeś]on'vm przez

Zamawia]ącego-

6' ofefię niniejszą składam na ..'''..'' kolejno ponumerowanych stronach'

7' Załącznikan-ri do niniejszego formularza stanowiącyni intęgralnączęść ofęńy są

2. .......................................

1...........
8. oświadczamy, że cena po.lana w ofercje jest obo$'iązująca w całyn okresie Ważności

umowy i zawiera wszystkię kosf1y i składniki rwięale z w;.konaniem zamówięnia

jakie ponosi zamawiaj ący'

Pa,biI osObr jlrÓ'| d:h iÓn cj



Załącznik nr 5 do Regulaminu

Dąbrowice,

Znak:

Notatka z postęporvania o udzielenie zamórvienia którego wartość przekracza
równowartość klvoty 1 000 euro Iecz nie przeklacfa równowartości kwofy 5 000 euro

1. opis przedrrriotu zamówienia:

4. Rozpoznanie ceoy przedmiotu zamówienia na rynku:

Nr ofe y Nazwa wykonawcv Adles \łTkonawcy Cęna netto Cena brutto

5' Najnizszącenę brutto ..''.'...'....zł Zao1.erował Wykonarvca nr

(podp6 tvijtd Cniny D,Lbruwrc)



Załącznik nr 6 do Regulaminu

Dąbrowice.

Znak:

Protokól z postęporvania o udzi€leni€ zamówienia którego wartość przekracza
ró$'nowartość krł'ot'Y 5 000 euro lecz nie plzekracza ró}vno$'artości k}voty 30 000 euro

6' opis plzedmiotu zamówienia:

7. wartość zamówienia
netto ''.''.''.'''.''.''. '.'' zł (słorrnie: . ' ' . ' ' . . ' . . ' . . 

' )
co stanowi kwotę euro (słownie: 

' . . . ' . . ' ' . ' ' ' ' ' ' )
biutto ''.'''.'.''..''.''.''..' zł (słownie: . ' ' . ' ' . . ' . . ' . . . )

8' K\'otajaką zamawiając'v zamierza plfefnaczyó na sfinansowanje zamówienia:
brutto '..''.''.''.''''''.''..' zł (s.ło\Ąnie: . . .'..''..')

9' W dniu brutio '...'''.'..''..'..'..'.. zrr'rócono się do ''..''..'' niżej $ymienionych
Wykonawców z zap1''taniem cęnowlm / ofefiowym:

10. Zapltanie cenowe / o1.ertorłę skieto\ł'ano: |aksęm / e-mailęm ,/ telefonicznie / p1senrnle.
(\|ybrdć dścMe)

11. Zap}tanie cęnowe / ofeńowe zamieszczono na stronie BIP Zamarł'iającego w dniach

'..''..''..' oraz na tablicy ogłoszeń w dfiach ...''...' .

12' w w)maganym teminie \ł!łynęły ..''..''..''. ofelly.

Nr otćty Nazrł'a w1.kon arł.cy Adres w)'konawcy Cena netto Cena brutto

13' W przeprorł'adzonJ'm postępowaniu wJ,bIano ofeltę m
l1olanąprzez



jako najkorzystniejszą spośIód spełniających wszystkie wymagania i waluŃi określone w

zaplaniu cenowym / ofertowym

15. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty cenowej zatwierdfił:

(podpis Wójta Gnjny Dąbtawice)



Za|ącznik nr 7 do Regulaminu

Rejestr zamówień publicznych których wańość nie przekracza $Traźonej w zlotych
równowańości kwotv 30 000 euro

Numer
zamówienia

Przedmiot
zamówienia

Data zawarcia

zamówienla

Data zakończenia

Cena UĘagi


