
 
 

Zarządzenie Nr 81/2020 
Wójta Gminy Kawęczyn 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 
 

w sprawie: Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych 
 do wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto 

 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ,, o samorządzie gminnym”( tj. Dz. U. 
2020 poz. 713) art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019,,Prawo zamówień 
publicznych” (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019), art. 44 ust 1 pkt 3,  ust 3 i ust. 4, art. 47 
ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” ( Dz. U. z 2019 poz. 869) 
zarządzam  co następuje: 

                                                         § 1 

Wprowadza się Regulamin Udzielania Zamówień do wartości mniejszej niż 130.000,00 zł 
netto zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 § 2  

1. Przekazuję do zapoznania i zastosowania n/w jednostkom organizacyjnym gminy: 
– Urząd Gminy w Kawęczynie (UG) 
- Centrum Usług Wspólnych (CUW) 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) 
- Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej ( ŚDS) 
-  Szkoła Podstawowa im. MSC w Kawęczynie (SPK) 
- Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich (SPKP) 
- Szkoła podstawowa im. JPII w Tokarach Pierwszych (SPT) 
- Szkoła Podstawowa w Skarżynie im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego( SPS) 
- Przedszkole Gminne w Kowalach Pańskich (PG) 
- Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn (BP) 
- Gminny Żłobek w Kawęczynie (GZK) 

2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom jednostek 
organizacyjnych. 

§ 3 
 

Traci moc dotychczasowy Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych, ustalony 
Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn Nr 11/2016 z dnia 03 lutego 2016 r. 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 
 
 
                                                                                      /-/ Jan Nowak 
                                                                              Wójt Gminy Kawęczyn 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                    
Załącznik nr 1 

       do Zarządzenia Nr 81/2020 
                                                                                     Wójta Gminy Kawęczyn 

                                                                                                  z dnia 31.12.2020 r. 
 

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych 
 do wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto 

 
§ 1 

Zakres regulacji 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady postępowania przy wydatkowaniu  środków publicznych 

do zamówień wyłączonych z zakresu ustawy określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp), w szczególności, których 

szacunkowa wartość netto jest mniejsza niż 130.000,00 zł. 

2.  Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza 130.000,00 zł netto 

nieobjętych innymi włączeniami udziela się po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z 

procedurami określonymi w ustawie Pzp, w aktach wykonawczych do ustawy i regulacjach 

wewnętrznych (np. o powołaniu komisji przetargowej). 

3.   W przypadku wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

innych źródeł finansowania zewnętrznego (konkursów, grantów, dotacji, itp.), które mają 

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, należy stosować 

odpowiednie wytyczne i procedury dotyczące danego projektu (w tym programowe oraz 

horyzontalne) w brzmieniu obowiązującym oraz uzupełniająco postanowienia niniejszego 

Regulaminu, o ile nie są sprzeczne z tymi wytycznymi i procedurami. W szczególności w 

przypadku zamówień o szacunkowej wartości przekraczającej 50.000,00 zł netto 

realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 stosuje się zasadę konkurencyjności uregulowaną w wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków.   

4.  Pracownicy Urzędu  oraz jednostek organizacyjnych Gminy odpowiedzialne za  udzielanie 

zamówień publicznych, obowiązani są do znajomości i stosowania odpowiednich 

przepisów powszechnie obowiązujących oraz niniejszego Regulaminu. 

 
§2 

Definicje 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 

1) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019), 

2) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielania zamówień 

publicznych do wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto. 

3) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, 

energia, woda, oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu , w 

szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z 



 
 

opcja lub bez opcji zakup, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub 

instalację;  

4) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych (określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w 

załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do 

rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 

2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L340z 16.12.2002 

r. str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej „Wspólnym słownikiem Zamówień”) lub obiektu 

budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego  za pomocą dowolnych środków, 

zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego; 

5) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami  

budowlanymi lub dostawami; 

6) szacunkowa wartość zamówienia – należy przez to rozumieć wartość, której podstawą 

ustalenia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów 

i usług, ustalone przez Zmawiającego z należytą starannością; 

7) jednostki organizacyjne Gminy – należy przez to rozumieć jedną z nw. Instytucji  

– Urząd Gminy w Kawęczynie (UG) 

- Centrum Usług Wspólnych (CUW) 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) 

- Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej ( ŚDS) 

-  Szkoła Podstawowa im. MSC w Kawęczynie (SPK) 

- Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich (SPKP) 

- Szkoła podstawowa im. JPII w Tokarach Pierwszych (SPT) 

- Szkoła Podstawowa w Skarżynie im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego( SPS) 

- Przedszkole Gminne w Kowalach Pańskich (PG) 

- Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn (BP) 

- Gminny Żłobek w Kawęczynie (GZK) 

 

 
§3 

Postanowienia ogólne 
 

1. Sposób udzielania zamówień publicznych uzależniony jest od wartości zamówienia. 
2. Wartość szacunkową przedmiotu zamówienia ustala się : 

a) dla usług lub dostaw: 
• jednorazowych – poprzez analizę rynku, 
• powtarzające się lub podlegające wznowieniu w określonym czasie:  

- rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju, 
udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym 
lub roku obrotowym z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości zamawianych 
usług lub dostaw, które  mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od 
udzielenia pierwszego zamówienia albo  
- łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 
miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. 

b) dla robót budowlanych- poprzez kosztorys inwestorski lub planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 



 
 

programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 

3. Określenie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać zadaniu opisanemu w planie         

finansowym i mieścić się w kwocie zaplanowanej na jego realizację. 

4.  Zamówienia muszą być dokonywane zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 

finansach  publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących 

osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań: w 

wysokości i   terminach   wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

5. Obowiązkiem pracownika merytorycznego jest bezstronne, dokonane z należyta 

starannością zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa.   

 
§4 

Zamówienia o wartości równej lub wyższej 20.000,00 zł netto ale mniejszej niż 
50.000,00 zł netto 

 
1. Do zamówień, których szacunkowa wartość jest mniejsza niż 20.000,00 zł netto nie jest 

wymagana forma pisemna. Wydatkowane środki na dostawy należy udokumentować 

stosowaną fakturą lub rachunkiem a w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane 

oraz projektowe winna być sporządzona umowa z Wykonawcą w formie pisemnej, w której 

określa się przedmiot zamówieni, termin realizacji, wartość zamówienia, kary umowne i 

warunki gwarancji. W przypadku usług wykonywanych przez osoby nie prowadzące 

działalności gospodarczej podstawa udzielenia zamówienia jest umowa o dzieło bądź 

umowa zlecenie.  

2. Do zamówień, których szacunkowa wartość jest równa lub wyższa niż 20.000,00 zł netto 

ale mniejszej niż 50.000,00 zł netto przed udzieleniem zamówienia należy dokonać analizy 

rynku, która polega na zebraniu ofert od dostępnych na rynku Wykonawców świadczących 

dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia (np. telefonicznie, pisemnie lub drogą 

elektroniczną (e-mail) zapytania cenowe bądź wydruki cen ze sklepów internetowych, 

cenników, katalogów branżowych lub innych danych na temat kształtowania się cen na 

rynku), która zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, jednak nie mniej 

niż od 2 wykonawców. A w przypadku robót budowlanych na analizie danych z poprzednich 

zamówień i/lub kosztorysu inwestorskiego. Każdorazowo należy sporządzić notatkę z 

dokonywanych czynności, w której udokumentowany zostanie fakt przeprowadzenia analizy 

rynku. (Wzór notatki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

 

§5 
Zamówienia o wartości równej lub wyższej 50.000,00 zł netto  

ale mniejszej niż 130.000,00 zł netto 
 

1. W celu wszczęcia procedury dla zamówień o wartości równej lub wyższej 50.000,00 zł netto 

ale mniejszej niż 130.000,00 zł netto,  należy wystąpić do Wykonawców z zaproszeniem do 



 
 

złożenia oferty wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 

(pisemnie i/lub umieścić treść zapytania zaproszenia na stronie internetowej 

Zamawiającego), do składania ofert za pośrednictwem poczty i/lub drogi elektronicznej( e-

mail). Należy zaprosić taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty 

budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewni konkurencję  oraz wybór 

najkorzystniejszej oferty, jednak nie mniej niż 2 wykonawców. Wraz z zaproszeniem do 

składania ofert należy przekazać opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia 

umowy lub wzory umowy.  

2. Zamówienie udziela się Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za ofertę 

najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną lub przedstawiającą  najkorzystniejszy 

bilans ceny i innych wymagań postawionych przez Zamawiającego. 

3. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania sporządza 

każdorazowo protokół. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

Protokół zamówienia wraz z załącznikami przedstawia się kierownikowi jednostki celem 

zatwierdzenia i podpisania umowy z wybranym wykonawcą. 

4. Do zawieranych umów w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się 

przepisy Kodeksu Cywilnego. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu. Po zakończeniu postępowania, kompletna dokumentacja przechowywana 

jest w komórce organizacyjnej, która przeprowadziła postępowanie o udzielenie 

zamówienia a kserokopia lub jeden egz. podpisanej umowy, przekazywana jest do Działu  

Księgowości. 

5. Kierownik jednostki organizacyjnej bądź osoba przez niego upoważniona zgodnie z art. 82 

ust. Pzp sporządzania i przekazuje Prezesowi Urzędu Roczne Sprawozdanie z udzielonych 

zamówień wyłączonych z zakresu ustawy Pzp, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 

zł netto udzielonych w danym roku, którego sprawozdanie dotyczy (w terminie do 1 marca 

następnego roku). 

6. Wszystkie wzory dokumentów stanowiące załącznik do Regulaminu mogą być 

modyfikowane w zakresie oznaczeń graficznych (logotypów) oraz innych elementów 

umieszczonych w nagłówku i stopce dokumentu, jeśli wymagają tego wytyczne dotyczące 

informacji i promocji w ramach realizowanych projektów.   

 

 
§6 

Udzielenie zamówienia w szczególnych sytuacjach 
 

1. Przepisów niniejszego Regulaminu nie stosuję się do zamówień na dostawy, usługi i 

roboty budowlane w szczególności gdy: 

a) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę: 

- z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 

- z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych wynikających z odrębnych 

przepisów, 

- w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. 

b) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego (np. ekonomiczne, organizacyjne, gospodarcze, techniczne, faktyczne 



 
 

lub społeczne), której nie mógł przewidzieć a zachodzi  konieczności wykonania 

zamówienia w trybie pilnym, nagłym/awaryjnym, wymagającym jego niezwłocznej 

realizacji ze względu na interes publiczny lub specyfikę przedmiotu zamówienia. 

W w/w przypadkach należy dołączyć stosowne uzasadnienie w związku z odstąpieniem od 

zasad określonych w niniejszym Regulaminie do Protokołu bądź notatki z analizy rynku. 

 
 
                                                                                      /-/ Jan Nowak 
                                                                              Wójt Gminy Kawęczyn 

 


