
ZARZĄDZENIE NR 161/2020 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Urzędzie Gminy Pysznica 
zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             
(Dz.U.2020.713 t. j. z dnia 2020.04.21 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.) i art. 44 ustawy 
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2019.869 t. j. z dnia 2019.05.10 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam Regulamin określający zasady udzielania w Urzędzie Gminy Pysznica zamówień, 
których wartość bez podatku od towarów i usług nie przekracza 130 000,00 złotych - stanowiący załącznik do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Zobowiązuję Kierowników Referatów do nadzorowania i przestrzegania postanowień niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom przeprowadzającym zamówienia, do 
których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 stycznia 2016 roku                       
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Urzędzie Gminy Pysznica zamówień, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuję osobiście. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

  
 

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 161/2020 
Wójta Gminy Pysznica  

z dnia 31 grudnia 2020 roku 
 

 
Regulamin  

w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty                 
130 000 złotych netto.   

 
 
 

§ 1 

1. Wydatki Gminy Pysznica realizowane przez Urząd Gminy w Pysznicy, których wartość szacunkowa 
bez podatku od towarów i usług nie przekracza w danym roku budżetowym kwoty 130 000 złotych 
dokonywane są na podstawie niniejszego zarządzenia.  

2. Przeprowadzenie procedury związanej z udzieleniem zamówienia, którego wartość nie przekracza             
130 000 złotych (netto) dokonywane jest przez pracownika merytorycznego referatu właściwego dla 
przedmiotu zamówienia. 

3. Obowiązkiem wyznaczonego pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowania jest 
bezstronne oraz staranne przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Podstawę do dokonywania wydatków stanowi plan finansowy Gminy Pysznica na dany rok 
budżetowy, aktualny w dniu ustalania wartości szacunkowej danego rodzaju wydatków. 

5. Podstawą ustalenia wartości szacunkowej wydatku jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez dokonującego wydatku z należytą 
starannością. 

6. Wartość szacunkową wydatku ustala pracownik merytoryczny referatu właściwego do przedmiotu 
zamówienia. Przy ustalaniu wartości szacunkowej wydatków należy przestrzegać przepisów 
określonych w art. 28 do 35 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Udokumentowaniem oszacowania wartości zamówienia jest w szczególności: 
-  notatka służbowa sporządzona na podstawie cen rynkowych, 
-  kosztorys inwestorski / szczegółowa wycena robót,  
-  zebrane cenniki, foldery, katalogi, oferty ze stron internetowych i inne materiały,           
-  złożone oferty cenowe. 
 
 

§ 2 

1. Zamówienia o wartości poniżej 20 000 złotych (netto) udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej 
oferty dostępnej na rynku. 

2. Udzielenie zamówienia poprzez wybór najkorzystniejszej oferty dostępnej na rynku poprzedza 
rozeznanie rynku. Rozeznanie rynku może być przeprowadzone telefonicznie, pisemnie lub drogą 
elektroniczną. 

3. Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych ofert. 
4. Dla udzielenia zamówienia o wartości poniżej 20 000 zł (netto) nie jest wymagana forma pisemna, z 

zastrzeżeniem ust. 6. 
5. Podstawą udokumentowania zamówienia, o którym mowa w ust.1 jest faktura lub rachunek. 
6. W przypadku zamówień na roboty budowlane i projektowe zawiera się umowę w formie pisemnej, 

w której określa się: przedmiot zamówienia, termin realizacji, wartość zamówienia, kary umowne i 
warunki gwarancji. 

7. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość zakupu określonego w ust. 1 jest osoba potwierdzająca 
zakup pod względem merytorycznym. 
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§ 3 

1. Zamówienia o wartości od 20 000 złotych (netto) do 50 000 złotych (netto) udzielane są poprzez 
wybór najkorzystniejszej oferty otrzymanej wskutek zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym do odpowiedniej liczby wykonawców 
zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 2. 

3. Zapytanie ofertowe, o którym mowa w ust. 2 sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszego Regulaminu. 

4. Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych ofert. 
5. Umowę o zamówienie publiczne o wartości od 20 000 złotych (netto) do 50 000 złotych (netto) 

zawiera się w formie pisemnej. W przypadku zamówień na roboty budowlane i projektowe w 
umowie określa się: przedmiot zamówienia, termin realizacji, wartość zamówienia, kary umowne i 
warunki gwarancji. 

6. W przypadku usług wykonywanych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej podstawą 
udzielenia zamówienia jest umowa o dzieło bądź umowa zlecenie. 

7. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia,            
o których mowa w § 3 ust. 1,  jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu wszczęcia 
postępowania tak, aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami art. 44 ustawy o 
finansach publicznych oraz bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Pracownik merytoryczny właściwy dla przedmiotu zamówienia, prowadzący postępowanie 
obowiązany jest udokumentować przeprowadzenie postępowania na druku „Dokumentacja 
podstawowych czynności - Zapytanie ofertowe o wartości od 20 000 złotych (netto) do 130 000 
złotych (netto)” stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

9. Dokumentację wymienioną w § 3 ust. 8 zatwierdza Wójt Gminy Pysznica lub osoba przez niego 
upoważniona.  

 
§4 

1. Rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia, którego wartość zawiera się w przedziale między           
50 000 złotych (netto) a 130 000 złotych (netto), poprzedza wniosek o rozpoczęcie i zatwierdzenie 
procedury do Skarbnika i Wójta Gminy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym do odpowiedniej liczby wykonawców 
zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3. 

3. Zapytanie ofertowe, o którym mowa w ust. 2 sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszego Regulaminu. 

4. Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych ofert. 
5. Umowę o zamówienie publiczne o wartości od 50 000 złotych (netto) do 130 000 złotych (netto) 

zawiera się w formie pisemnej. W przypadku zamówień na roboty budowlane i projektowe w 
umowie określa się: przedmiot zamówienia, termin realizacji, wartość zamówienia, kary umowne i 
warunki gwarancji. 

6. W przypadku usług wykonywanych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej podstawą 
udzielenia zamówienia jest umowa o dzieło bądź umowa zlecenie. 

7. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia,            
o których mowa w § 4 ust. 1,  jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu wszczęcia 
postępowania tak, aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami art. 44 ustawy o 
finansach publicznych oraz bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Pracownik merytoryczny właściwy dla przedmiotu zamówienia, prowadzący postępowanie 
obowiązany jest udokumentować przeprowadzenie postępowania na druku „Dokumentacja 
podstawowych czynności - Zapytanie ofertowe o wartości od 20 000 złotych (netto) do 130 000 
złotych (netto)” stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

9. Dokumentację wymienioną w § 4 ust. 8 zatwierdza Wójt Gminy Pysznica lub osoba przez niego 
upoważniona.  
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§ 5 

1. Cała dokumentacja z wyżej wymienionych postępowań o zamówienie przechowywana jest                        
u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację oraz archiwizację. 

2. Od stosowania procedur określonych niniejszym zarządzeniem można odstąpić w przypadku, gdy ze 
względu na specyficzny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych uzasadnione jest 
zlecenie realizacji konkretnemu wykonawcy. Przesłanki wyboru wykonawcy należy dołączyć do 
dokumentacji postepowania. 

3. Wójt Gminy Pysznica w uzasadnionych przypadkach (sytuacja trudna do przewidzenia, awaria, 
stany klęski żywiołowej, zagrożenie dla życia ludzi, itp.) może odstąpić od stosowania procedur 
określonych niniejszym zarządzeniem na wniosek pracownika merytorycznego właściwego dla 
przedmiotu zamówienia.  
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         Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
 
 
 

Nr sprawy .......................................... 

 
 

WNIOSEK z dnia ……………... 
rozpoczynający procedurę udzielania zamówienia o wartości szacunkowej w przedziale  

od 50 000 złotych (netto) a 130 000 złotych (netto), 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:  

 
 
 

- szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr ………….  

2. Wartość zamówienia – całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy 
 

Netto:  ....................................... zł 
 

Stawka podatku VAT  … %, co stanowi wartość:  ............................. zł 

Kwota brutto:  ....................................... zł 
 
Podstawą ustalenia wartości zamówienia: 
1) na roboty budowlane* jest:  

-  kosztorys inwestorski*, 
-  planowane kosztów robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym*,/  
-  szczegółowa wycena robót*, 

2) planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych określone w programie 
funkcjonalno-użytkowym*, 

3) na usługi*/ dostawy* powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 
a) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym,  z uwzględnieniem 
zmian ilościowych zamawianych usług / dostaw* oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem*, albo 
b) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze*/ 
dostawie*, 

4) zebrane cenniki, foldery, katalogi, oferty ze stron internetowych i inne materiały*, 
5) inne:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Budżet Gminy Pysznica na rok …………..  zabezpiecza następujące kwoty: 
   .............................................................................................................................. (w załączeniu) * 
 

 

Sporządził (pracownik merytoryczny):   …….................................. 

 

                                                                    Zatwierdzono: 

 

 

 

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

Akceptacja skarbnika                                                                                     (podpis kierownika jednostki) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu   
 
 
...............................................................                                                  
                      pieczęć zamawiającego 
 
 
Znak sprawy     .......................................... 
 
 
                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
            W związku Zarządzeniem Nr 161/2020 Wójta Gminy Pysznica  z dnia 31 grudnia 2020 roku zwracamy się 
z zapytaniem ofertowym   o cenę dostaw* /  usług*  /  robót budowlanych*. 
 
 
1. Zamawiający:  Gmina Pysznica, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica 
2. Tryb udzielania zamówienia:  

a) Przedmiotowe postepowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24) 

b) Przedmiotowe postepowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu w sprawie określenia zasad 
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto stanowiącego 
Załącznik do Zarządzenia Nr 161/2020 Wójta Gminy Pysznica  z dnia 31 grudnia 2020 roku. 

3. Przedmiot  zamówienia: ………………………………………………………………………………….. 
4. Opis przedmiotu zamówienia: ……………………………………………………………………….. 
5. Termin realizacji zamówienia: ……………………………………………………………………….. 
6. Obowiązki Wykonawcy (Oferenta): ………………………………………………………….. 
7. Kryteria oceny ofert:  

a) Cena jest jedynym kryterium oceny ofert* ................................................................... 
b) Inne kryteria*   ..................................................................................................... 

8. Inne istotne warunki zamówienia: ................................................................... 
9. Miejsce oraz termin złożenia ofert: ................................................................... 
10. Sposób przygotowania oferty: 

a) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego); 

b) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;  
c) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia; 
d) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;  
e) ofertę należy złożyć: 

• w kopercie z dopiskiem: 
Oferta dla zadania pn.:................................ Znak sprawy:................................ 

• drogą mailową 
• faksem 

11. Informacja w sprawie stosowania RODO 
a) Zamawiający informuje, że administratorem  danych osobowych jest Wójt Gminy Pysznica ul. Wolności 322, 

37-403 Pysznica  
b) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail:  iod@pysznica.pl 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 
e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest konieczne 

do przeprowadzenia niniejszego postepowania. 
f) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 
g) Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

h) Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

12. Inne informacje 
a) Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

………………………………………………; Tel.  ……….  fax ……………. e-mail:  …………… 
………………………………………………; Tel.  ……….  fax ……………. e-mail:  ……………. 

b) Ogłoszenie wyników: Wyniki rozstrzygnięcia zamówienia będą przesłane oferentom pisemnie, drogą 
mailową lub telefonicznie. 

c) Oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany telefonicznie, drogą 
mailową lub pisemnie o tym fakcie w terminie ………. dni od daty zakończenia naboru ofert. 

d) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa w formie 
pisemnej. 

e) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia. 
g) Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie: art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bądź unieważnienia postępowania na 

każdym jego etapie bez podania przyczyny. 
i) ………………………………………………. 

 
13. Załączniki do zapytania ofertowego: 

 Załącznik nr 1: Wzór Oferty Wykonawcy. 
 ……………………………………………. 
 
 
 
                                                                                            …...................................................................... 
                                                                                (data, podpis osoby prowadzącej sprawę )  

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu   
                    Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
   
 
 

pieczątka Wykonawcy                                                                                       …………………………….. dnia.............................. 
 
 
 

OFERTA 
 

Gmina Pysznica 
ul. Wolności 322  
37– 403 Pysznica 

 
Znak sprawy: …………………………. 
 
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia dotyczącego: 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

(wpisać przedmiot zamówienia ) 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
 
 cenę netto:                  ..................................... zł  
 podatek VAT- ….% tj.: .................................. zł  
 cenę brutto:                  .................................... zł 

(słownie:......................................................................................................................................                   
              ........................................................................................................................ złotych). 

 
2. Inne kryteria: *………………………………………………………………………………… 

 
3. Termin realizacji zamówienia: ....................................................................................................... 
4. Okres gwarancji*: ........................................................................................................................... 
5. Wyrażam zgodę na warunki określone w zapytaniu ofertowym. 
6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 
7. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 
8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać  

a) sami  .................................................................................................................................... 
b) przy pomocy podwykonawców**........................................................................................ 

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty jest: 
 Kserokopia aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub KRS*, 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 

 
  
 
 

............................................................. 
pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

 
 
*jeśli dotyczy 
** należy określić zakres robót planowanych do realizacji przez podwykonawców 
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         Załącznik Nr 4 do Regulaminu 
 
 
.....................................................                                                          ....................................... 
      (pieczęć Zamawiającego)                                                     (data)                                                                                          

  
 

Dokumentacja podstawowych czynności 
Zapytanie ofertowe o wartości od 20 000 złotych (netto) do 130 000 złotych (netto) 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

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

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

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu ............................. na kwotę (netto) ................. 
3. Zapytanie ofertowe zostało skierowane w formie np.: listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru, e-mailem, faxem do następujących wykonawców: 

Lp. 
Nazwa  

wykonawcy 
/dostawcy 

Adres Uwagi 

1    

2    

3    

 ….    

Załączyć dowody korespondencji. 

4. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa 
Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*: 
1) ………………………………………………………….…………………………… 
2) ………………………………………………………….…………………………… 
3) ………………………………………………………….…………………………… 
      ………………………………………………………….…………………………… 

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy 
(nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty): 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………..………. 
za cenę netto …………………………………..cenę brutto…………………….……………….…….* 

6. Zapytanie ofertowe zostało zlecone z góry ustalonemu Wykonawcy, na podstawie § 5 ust. 2 
Regulaminu, tj.: …………………………………………………………………………………… ** 
                                   (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty)  
za cenę netto ……………………………..…..cenę brutto……...………………………………….*.  

7. Uzasadnienie wyboru: 
      …………………………………………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………………..………. 
 
 
…………………………………………… 
podpis osoby dokonującej wyboru oferty                                                              Zatwierdzam wybór wykonawcy: 

 
 
 
 

……………………………………… 
                            data i podpis Wójta Gminy Pysznica 
                                    lub osoby upoważnionej 

*wypełnić właściwe 
** jeśli dotyczy 
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