
ZARZĄDZENIE NR 3/2021 
STAROSTY PRUDNICKIEGO 

z dnia 5 stycznia 2021 r. 

w    sprawie  wprowadzenia   Regulaminu  udzielania  zamówień  publicznych  w  Starostwie 
Powiatowym w Prudniku, których wartości bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 

130 000 złotych. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020r., 
poz. 920), oraz art. 44 ust. 3, art. 162 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019, poz. 869 z póź. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku, 
których wartości bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130 000 złotych, stanowiący załącznik do 
Zarządzenia. 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Prudnickiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych  w Starostwie Powiatowym w Prudniku, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Starosta Prudnicki 
 
 

mgr Radosław Roszkowski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2021 

Starosty Prudnickiego 

z dnia 5 stycznia 2021 r. 

Regulamin 

udzielania  zamówień  publicznych  w Starostwie Powiatowym w Prudniku, których wartości bez podatku od 
towarów i usług jest mniejsza niż 130 000 złotych 

§ 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i procedurę postępowania w procesie udzielania zamówień 
publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Starostwie Powiatowym w Prudniku, których wartości 
bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130 000 złotych 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) zamawiającym – należy przez to rozumieć Powiat Prudnicki 

2) kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Starostę Prudnickiego, 

3) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Prudniku, 

4) komórce     organizacyjnej – należy   przez     to    rozumieć wydział, samodzielny 

referat, samodzielne stanowisko pracy, 

5) kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć naczelnika wydziału, kierownika 
samodzielnego referatu, samodzielne stanowisko pracy, wszczynającego procedurę udzielenia zamówienia 
publicznego, 

6) pracowniku merytorycznym - należy przez to rozumieć pracownika wskazanego przez naczelnika 
wydziału, kierownika samodzielnego referatu, samodzielne stanowisko pracy, 

7) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie 
Powiatowym w Prudniku, których wartości bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 
130 000 złotych, 

9) ustawie Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z póź. zm.). 

§ 3. 1. Udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane jest  dopuszczalne jedynie 
w granicach wydatków, które zostały ujęte w uchwale budżetowej oraz w planie finansowym Starostwa na 
dany rok budżetowy, aktualnych w dniu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego. 

2. Udzielanie zamówień publicznych powinno odbywać się w sposób oszczędny i celowy z zachowaniem 
zasady należytej staranności, uzyskiwania najlepszych efektów z danych  nakładów i optymalnego doboru 
metod i środków służących osiąganiu założonych celów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację 
zadań. 

3. Udzielanie zamówienia publicznego na okres przekraczający rok budżetowy, wymaga zgody Skarbnika 
Powiatu. 

§ 4. Podstawą ustalenia  wartości zamówienia jest cena netto. 

§ 5. 1. Podstawą ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na dostawy są planowane koszty, wartość 
rynkowa rzeczy lub praw będących przedmiotem dostawy. 

2. Podstawą ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na usługi są planowane koszty, wartość rynkowa 
świadczeń objętych zamówieniem. 

3. Podstawą ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na roboty budowlane jest kosztorys inwestorski. 

4. Przy  ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość 
dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji 
wykonawcy. 
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5. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1 i 2 określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych 
w siedzibie zamawiającego lub w miejscu wykonania zamówienia. 

6. Jeżeli nie można obliczyć wartości zamówienia na podstawie realiów rynkowych, zamawiający może 
swój szacunek oprzeć na aktualnie powszechnie stosowanych katalogach, cennikach i taryfikatorach. 

7. Podstawą  ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo 
jest: 

1) łączna wartość zamówień na tożsame usługi lub dostawy, udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy 
lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych lub wartości zamawianych 
dostaw lub usług albo, 

2) łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w ciągu 
12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. 

8. W przypadku wspólnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przez dwie lub więcej 
komórek organizacyjnych, wartością zamówienia jest wartość całego zamówienia wspólnego. 

9. Do podstawy  ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, należy również  uwzględnić wartość 
planowanych zamówień uzupełniających. 

§ 6. 1. Dokonanie zamówienia publicznego o wartości do 10 000 zł netto wymaga zgody 

kierownika zamawiającego oraz Skarbnika Powiatu i następuje na podstawie uproszczonego wniosku 
zamówienia, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

2. Wniosek podlega wpisowi do rejestru zamówień o wartości nie przekraczającej 

10.000 zł netto. Rejestr prowadzi pracownik Wydziału Organizacyjnego (…) - Referatu 

Administracyjno – Gospodarczego.”; 

§ 7. Wszczęcie  procedury o udzielenie  zamówienia  publicznego od 10 000 zł netto następuje w oparciu 
o złożenie Wniosku o udzielenie zamówienia do wartości mniejszej niż 130 000 zł netto, którego wzór stanowi 
załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

§ 8. 1. Dokonanie wyboru zamówienia publicznego od 10 000 zł netto do 50 000 zł netto następuje 
w drodze analizy rynku dokonanej na podstawie:  

1) dostępnych ofert ogłoszonych m.in. na stronach internetowych, w prasie, katalogach firmowych, 

2) przeprowadzonej rozmowy telefonicznej; 

3) innych dostępnych form pozyskania informacji 

-  z zachowaniem postanowień §3. 

2. Z przeprowadzonej procedury sporządza się pisemną Notatkę służbową, która zawiera: przedmiot 
zamówienia z opisem, rodzaj zamówienia, nazwę i adres wykonawcy, cenę oferty, termin realizacji oraz 
proponowany wybór wykonawcy. 

3. Notatkę służbową podpisuje pracownik merytoryczny oraz zatwierdza kierownik zamawiającego. 

§ 9. 1. Wniosek, o którym mowa w §7  opiniowany jest przez pracownika ds. zamówień publicznych 
w celu potwierdzenia czy dane zamówienie w ramach wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa jest 
mniejszej niż 130 000 zł netto, oraz  przez Skarbnika Powiatu, pod względem zabezpieczenia środków 
niezbędnych na realizację zadania. 

2. Kierownik zamawiającego po otrzymaniu kompletnie wypełnionego wniosku wyraża zgodę, bądź 
odmawia wyrażenia zgody na realizację danego zamówienia. 

3. Po zatwierdzeniu wniosku przez kierownika zamawiającego, kierownik komórki organizacyjnej, bądź na 
jego polecenie pracownik merytoryczny, wszczyna procedurę realizacji danego zamówienia: 

1) dla wartości od 10 000 zł netto do 50 000 zł netto na zasadach określonych w § 8, 

2) powyżej 50 000 zł netto na zasadach określonych w § 11 Regulaminu. 
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4. Wniosek, podlega wpisowi do Rejestru Zamówień Publicznych, których wartość jest mniejsza niż 
130 000 zł netto, prowadzony przez pracownika ds. zamówień publicznych. 

§ 10. Rejestr Zamówień Publicznych, których wartość jest mniejszej niż 130 000 zł netto, zawiera: 

1) liczbę porządkową, 

2) rodzaj zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana), 

3) przedmiot zamówienia, 

4) wartość netto zamówienia, 

5) uwagi. 

§ 11. 1. Kierownik komórki organizacyjnej, bądź na jego polecenie pracownik merytoryczny, dokonuje 
analizy rynku w drodze Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do 
Regulaminu. Integralną częścią zaproszenia cenowego jest formularz Oferty, której wzór stanowi załącznik 
Nr 4 do Regulaminu. 

2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej podpisuje kierownik zamawiającego. 

3. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej skierowane jest do co najmniej dwóch wykonawców, których 
prowadzona działalność odpowiada przedmiotowi zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej może przyjąć formę ogłoszenia.  Ogłoszenie zamieszcza się na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Powiatu Prudnickiego  ( www.bip.powiatprudnicki.pl    ). Ogłoszeniu 
podlega również formularz oferty, o której mowa w ust.1. 

5. O wyborze formy zaproszenia do złożenia oferty cenowej decyduje kierownik zamawiającego. 

§ 12. 1. Na podstawie otrzymanych ofert dokonuje się wyboru wykonawcy, który zaoferował 
najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.  

2. Dopuszcza się możliwość  udzielenia zamówienia  w przypadku,  gdy wpłynęła tylko  jedna oferta. 

3. O wyborze oferty zamawiający informuje wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego  ( www.bip.powiatprudnicki.pl)  lub  informuje 
wykonawców którzy złożyli oferty do których skierował zaproszenie cenowe w przypadku zastosowania  § 
11 ust. 3, podając nazwę i adres wybranego wykonawcy, cenę oferty i inne stosowane kryteria wyboru oferty. 

§ 13. 1. Z przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego, o którym mowa w § 9  
ust. 3 pkt 2 sporządza się Protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.  

2. Protokół wraz z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej oraz wybraną ofertą stanowią podstawę 
zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez kierownika zamawiającego oraz 
podpisania stosownej umowy. 

§ 14. 1. W przypadku udzielenia zamówienia, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 winna być zawarta 
pisemna umowa na czas oznaczony, z zastrzeżeniem ust. 2 

2. Dla dostaw nie jest wymagane zawarcie pisemnej umowy. Dokumentem potwierdzającym zawarcie 
umowy (realizację zamówienia) jest faktura. 

§ 15. 1. Zamawiający za zgodą kierownika zamawiającego, dopuszcza  możliwość udzielenia zamówienia 
po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, 
z zastrzeżeniem ust.3: 

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: 

a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 

b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, 

2) ze względu na szczególną sytuację której zamawiający nie mógł przewidzieć, i zachodzi pilna potrzeba 
udzielenia zamówienia, w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego, miejscowe zagrożenia, awarii, 
w szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych 
rozmiarach, 
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3) w przypadku prowadzonych co najmniej dwóch kolejno postępowań dla tego samego zamówienia, 
nie złożono żadnej oferty lub wszystkie oferty odrzucono ze względu na niezgodność z treścią zaproszenia 
do składania ofert, 

4) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień 
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości 
realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się 
konieczne ze względu na wykonanie zamówienia podstawowego, 

5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych zamówień 
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, które jest zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego oraz było przewidziane 

w szacowaniu wartości zamówienia podstawowego. 

6) zamówień, których przedmiotem są: 

a) usługi prawnicze, 

b) szkolenia organizowane przez zewnętrzny podmiot, 

c) przedłużenia ważności posiadanych licencji i subskrypcji na systemy informatyczne 

i oprogramowania oraz ich rozbudowa, 

d) zakup czasu antenowego lub radiowych usług medialnych, 

e) zakup publikacji ogłoszeń w prasie, 

f) zakup czasopism, literatury fachowej, materiałów edukacyjnych i promocyjnych, 

g) usługi medyczne, 

h) usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, 

i) usługi w zakresie organizacji wystaw,  koncertów, festiwali, widowisk,  przedsięwzięć 

z zakresu edukacji kulturalnej oraz organizacji i obsługi imprez sportowych w tym 

zakup nagród, 

j) w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, 

k) usługi w dziedzinie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kwalifikacji 

wojskowej.” 

2. Z przeprowadzonej procedury sporządza się pisemną Notatkę służbową w zakresie, o którym mowa w § 
8. 

3. Negocjacji, o których mowa w ust.1, nie stosuje się do zamówień, które mogą być świadczone tylko 
przez jednego wykonawcę, a stawki cen jednostkowych tego wykonawcy wymagają zatwierdzenia przez 
Prezesa Urzędu Regulacji lub inny organ do tego uprawniony. 

§ 16. Na fakturze kierownik komórki organizacyjnej, bądź na jego polecenie pracownik merytoryczny, 
umieszcza adnotację o następującej treści: 

„Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych  

Prudnik, dnia............................................... 

Zamówienie zgodne z wnioskiem, zarejestrowanym w Rejestrze Zamówień Publicznych  

których wartość jest mniejszej niż 130 000 zł netto, poz....................” 

§ 17. Dokumentacja z udzielenia zamówienia publicznego powinna znajdować się 

w komórce organizacyjnej inicjującej i realizującej zamówienie. 
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§ 18. Regulaminu nie stosuje się  do zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
udzielanych na podstawie warunków określonych w wytycznych w ramach danego projektu.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

WZÓR 

……………………………….     Prudnik, dnia……………... 

(pieczęć zamawiającego) 

WNIOSEK 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł netto 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:  

1) ………………………………………………………………………………………………. 

2) opis przedmiotu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

3) kod zamówienia na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień  
(CPV)……………………………………………………………………………. 

2. Rodzaj zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana - właściwe podkreślić) 

3. Termin realizacji zamówienia:………………………………………………........................ 

4. Szacunkowa wartość zamówienia: 

1) wartość zamówienia: 

a) podstawowego ................................................zł netto 

b) uzupełniającego ................................................zł netto 

c) łączna wartość zamówienia ................................................zł netto 

2) wartość ustalona na podstawie………………………………………………………………. 

5. Zabezpieczenie w budżecie jednostki: rozdział .................................,paragraf…................, 

…………………………………zł, data wprowadzenia do budżetu ………………………… 

6. Wniosek przygotował/a……………………………………………………………………  
      

7. Opinia pracownika ds. zamówień publicznych Starostwa:……………………………… 

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

8. Opinia Skarbnika Powiatu:………………………………………………………………… 

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

------------------------------------------ 

(podpis kierownika komórki organizacyjnej) 

9. Wyrażenie zgody na realizację zamówienia/odmowa wyrażenia zgody………………… 

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

        ------------------------------------------- 

(podpis kierownika zamawiającego) 

Uwagi kierownika zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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Rejestr Zamówień Publicznych 

poz…………………
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

WZÓR 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

Dla zadnia pn. ………………………………………………………………... 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż  
130 000zł netto 

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) 

1. Zamawiający: 

Powiat Prudnicki z siedzibą 

w Starostwie Powiatowym w Prudniku 

ul. Kościuszki 76,  48-200 Prudnik 

tel.  077  4381700, fax. 077 4381701 

adres strony internetowej: www.powiatprudnicki.pl 

godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 

2. Nazwa przedmiot zamówienia:  

………………………………………………………………………………………………… 

2.1. opis przedmiotu zamówienia 
.………………………………………………………………………………………………… 

2.2. (kod CPV) …………………………………………………………………………………… 

3. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:  

3.1. Termin wykonania …………………………….. 

3.2. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi 

        w terminie ……… dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo  

wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym 

Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto 

Wykonawcy. 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej 

wymienione warunki udziału: 

1) .………………………………………. 

2) ……………………………………….. 

5. Sposób komunikacji: 

5.1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: ………………………………………… 

tel. ………………………., e-mail: …………………………………… 

6. Udzielanie wyjaśnień: 

6.1. Wykonawcy mogą do końca połowy upływu wyznaczonego terminu składania ofert, 

złożyć pytania do treści niniejszego zaproszenia  na adres e-mail …………………., po tym 
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terminie Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień na postawione pytania. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed 

upływem terminu składania ofert, które przekazuje wykonawcom. 

6.2. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmienić treść zaproszenia, nie 

później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści 

zaproszenia zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom. 

7.   Opis sposobu przygotowania oferty: 

7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7.2.  Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia i nie 

dopuszcza składania ofert częściowych. 

7.3.  Ofertę   należy  sporządzić  w  języku  polskim (czytelną  i  trwałą techniką). 

7.4.  Ofertę stanowi wypełniony „Formularz Oferty” 

7.5.  Wraz z ofertą należy złożyć: 

1) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez osobę prawnie reprezentującą wykonawcę lub  przez notariusza) o 

ile  prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów (np. z KRS, CEIDG), 

2) …..…………………………………………………………………………………… 

7.6.    Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej 
wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. 

8.  Miejsce oraz termin składania ofert:  

8.1.    Oferty należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 

          76, 48-200 Prudnik: w formie pisemnej umieszczając ją w zamkniętym opakowaniu,  

           w terminie do …..….…….... r. do godziny …...… w pokoju nr ……...,   

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem  Wykonawcy, 

zaadresowane następująco: 

Powiat Prudnicki 
48-200 Prudnik, ul Kościuszki 76 

Oferta na: …………………………………………………………………………… 

lub 

elektronicznie przesyłając skan oferty wraz z załącznikami w formacie pdf opatrzonej   

czytelnym podpisem osobistym lub oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufania 

           na adres e-mail:……….…………., w terminie do ………….….. r. do godziny ….… 

8.2.     Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie określonym w pkt 8.1.,  nie będą podlegały 

badaniu i ocenie przez Zamawiającego. 

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

9.1. Cena oferty  jest to łączna cena, żądana przez wykonawcę obejmująca wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
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9.2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty brutto podana cyfrowo przez 

Wykonawcę jest  właściwą ceną oferty i ma pierwszeństwo nad ceną podaną słownie. 

10. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty: 

10.1 Kryteria wyboru i sposobu oceny ofert:   

 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria oceny ofert : 

(Przykład) 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 
(%) 

1 Cena (C) 80 

2 Gwarancja (G) 20 

   

10.1.1. Kryterium „Cena” (C) - waga 80 % = 80 pkt : 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 C min 
 C = C o x 80 pkt 

gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 
 C min – cena brutto oferty najtańszej 
 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

10.1.2. Kryterium „ Gwarancja” (G) – waga 20 % = 20 pkt: 

Ocena dokonana zostanie na podstawie okres gwarancji podanego w latach – zadeklarowanego przez 
Wykonawcę na Formularzu Oferty. 

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w latach tj.: 2 = 0 pkt, lub 

3 = 10 pkt,  lub 4 = 20 pkt. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje  okres gwarancji dłuższy niż 4 lata to do oceny takiej oferty zostanie 
przyjęty  okres 4 lat. 

Oferty, w których nie zostanie zaoferowany okres gwarancji  lub  będzie on krótszy niż 2 

lata   to zostaną odrzucone. 

Najkorzystniejsza oferta  w odniesieniu do wszystkich kryteriów, może uzyskać łącznie maksimum 100 pkt. 

10.2 Wybór najkorzystniejszej oferty: 

10.2.1. Zamawiający może żądać od  wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

10.2.2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i 

zawiadamia o tym niezwłocznie wykonawcę . 

10.2.3. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie odpowiada treści zaproszenia lub posiada błąd w 

obliczeniu ceny oferty, który nie stanowi oczywistej omyłki rachunkowej i zawiadamia 

o tym niezwłocznie wykonawcę . 
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10.2.4. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie 

postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz uzyska najwyższą łączną ilość 

punktów. 

11. Unieważnienie postępowania 

11.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w następujących przypadkach: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowanie lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

12.1.Zamawiający informację o wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierającą nazwę, 

siedzibę i adres Wykonawcy oraz cenę i punktację przyznaną w danym kryterium którego 

ofertę wybrano: 

- zamieści na   stronie   Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego 

        (  www.bip.powiatprudnicki.pl  ) lub, 

- pisemnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

12.2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

1) w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany wykonawca 

zobowiązany jest do zawarcia umowy  lub potwierdzenia przyjęcia do realizacji 

zlecenia, na warunkach określonych w zaproszeniu i złożonej oferty, 

2) niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu o którym mowa powyżej, będzie przyjęte 

za odmowę podpisania umowy. 

13.  Ochrona danych osobowych: 

13.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiat Prudnicki, 
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik. 

13.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych , za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatprudnicki.pl  

13.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie   zamówienia 
publicznego oraz w celu archiwizacji. 

13.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. 

13.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom 
przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 

13.6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 
5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku 
kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również 
Wykonawców, którzy złożyli oferty  i  nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi 
Wykonawcami umowy). 

13.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych 
w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia 
przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

13.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego 
wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego 
oferty. 

--------------------------------- 

(podpis kierownika zamawiającego) 

Załączniki: 

1. Formularz Oferty 

2. …………………
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu 

WZÓR 

FORMULARZ   OFERTY 

POWIAT  PRUDNICKI 

Ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik 

Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

1. WYKONAWCA 

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

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

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy) 

REGON ....................................................... NIP  .................................................................... 

tel. …………………………  fax   ……………………… e-mail: ………………………..… 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1) za łączną cenę brutto ____________________________ PLN 

(słownie złotych: _________________________________________________________)   

2) udzielamy pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na okres …..….. lat. 

(powyższy okres gwarancji określa Wykonawca podając konkretną liczbę  .. lub .. lub … lat). 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu , tj. do  
………………….. r.  

OŚWIADCZAM, że: 

1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

2) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników 
zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego  zamówienia. 

5) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert, 

OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2) 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ................................................................................................................................................ 

2) ................................................................................................................................................ 

3) ................................................................................................................................................ 

4) ................................................................................................................................................. 

_____________________   _________________________________ 

  (Miejscowość, data)                           (czytelny podpis  Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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) 1)   rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

) 2)   w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi  

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik Nr 5 do Regulaminudo Regulaminu 

do Regulaminu 

WZÓR 

……………………………….     Prudnik, dnia……………... 

(pieczęć zamawiającego) 

PROTOKÓŁ 

z postępowania udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż 
130 000 złotych netto. 

Rejestr Zamówień Publicznych,  poz………………… 

1. Zakres zamówienia: 

1) nazwa przedmiotu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… (kod 
CPV)……………………………………………………………………………………... 

2) termin realizacji zamówienia: ……………………………………………………………….. 

2. Wartość zamówienia ustalona przez Zamawiającego: 

a) netto ..................zł, 

b) kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: …………………..zł 

3. Zaproszenia do złożenia oferty cenowej zamieszczono………………………. 

……………………………………………………… w dniu …………………………………. 

4. Do godz. ……………….do dnia …………………………wpłynęły następujące oferty: 

Nr 
oferty  Wykonawca – nazwa i adres Cena oferty 

 (zł brutto) Uwagi 

1.    
2.    
3.    

5. Ocena złożonych ofert: 

Nr 
oferty  

Ocena spełniania 
warunków udziału w 

postępowaniu  

Cena oferty 
(…. % = …. pkt) 

Łączna ilość  
punktów Uwagi 

1. spełnia/nie spełnia    
2. spełnia/nie spełnia    
3. spełnia/nie spełnia    

6. Wskazanie najkorzystniejszej oferty: 
……............................................................................................................................................... 

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

     ____________________________________ 

     (pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej) 

7. Zatwierdzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
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       _______________________________ 

                   (podpis kierownika zamawiającego) 

Załączniki: 

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

2. Oferty
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