
Załącznik 
do Zarządzenia Nr DO.021.28.2017   

Dyrektora MGOPS w Więcborku 
z dnia 6 listopada 2017 r.  

 

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych  na usługi społeczne i inne szczególne usługi                             

o wartości  od 30 000 euro do 750 000 euro 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą udzielania zamówień na usługi społeczne i inne 

szczególne usługi, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, zwane dalej 

„zamówieniami na usługi społeczne”, jeżeli ich wartość jest równa lub wyższa niż wyrażona                     

w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość 

kwoty 750 000 euro.  

2. Wykaz usług społecznych wymienionych w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

§2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

a) CPV - należy przez to rozumieć Wspólny Słownik Zamówień;  

b) ustawie Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579); 

c) komórkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć komórki organizacyjne Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, wymienione w rozdziale II § 4 ust. 1 

Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Więcborku;  

d) kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Więcborku;  

e) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielania zamówień publicznych 

na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 

zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  

f) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                

w Więcborku; 

g) Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

na  usługi społeczne, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia na usługi 

społeczne; 

h) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania                             

o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których 

wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

§3 

1. Określenie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać zadaniu opisanemu w planie 

finansowym Zamawiającego i mieścić się w kwocie zaplanowanej na jego realizację. 



2. Zamawiający udziela zamówień na usługi społeczne w sposób przejrzysty, obiektywny                                    

i niedyskryminujący.  

 

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA 

§4 

1. Podstawą uruchomienia procedury o udzielenie zamówienia na usługę społeczną jest 

sporządzony przez komórkę organizacyjną i złożony do kierownika Zamawiającego wniosek. 

2. Kierownik Zamawiającego wyznacza pracowników do przygotowywania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne. 

3. Na podstawie złożonego wniosku osoba wyznaczona przez kierownika Zamawiającego sporządza 

i zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenie o zamówieniu, które winno 

zawierać informacje istotne dla udzielenia zamówienia, w szczególności:   

a) termin składania ofert, uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia 

oferty;   

b) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia;   

c) kryteria oceny ofert.   

4. Zamawiający w celu wyłonienia Wykonawcy może określić w ogłoszeniu warunki udziału                          

w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich spełnienie. 

 

§5 

1. Wykonawca listownie lub osobiście, składa ofertę na wyznaczonym przez Zamawiającego 

formularzu, w zamkniętych kopertach, na adres:  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, ul. Mickiewicza 22a, 89-410 

Więcbork, z dopiskiem na kopercie zawierającym dane oferenta, oraz:  

 

„Oferta na …………………………………………….” (tu podać nazwę oferty); 

„Nie otwierać przed ……………………………….” (tu podać datę i godzinę, do której nie należy 

otwierać oferty) 

 

2. Oferty złożone mailem, faksem lub w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z  oferowaną 

ceną przed zakończeniem wyznaczonego terminu na składanie ofert, nie będą rozpatrywane. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Oferty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Po terminie składania ofert, oferty w zamkniętych kopertach niezwłocznie przekazane zostaną 

pracownikowi odpowiedzialnemu za realizacje zadania.  

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

 
§6 

1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską                                      

w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, 

widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie 

wyrazu (ów) lub jego części. 



3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może wezwać do 

udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z 

uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych wcześniej ofertach.  

7. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty. 

8. W trakcie badania oferty Zamawiający zastosuje odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 

1 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93 ustawy Pzp. 

11. Kierownik Zamawiającego zatwierdza protokół będący wynikiem przeprowadzonego 

postępowania, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

12. Po zatwierdzeniu wyniku przez kierownika Zamawiającego, Wykonawcy otrzymują pisemną  

informację o rozstrzygnięciu postępowania, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

§7 

1. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej informację o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne, podając przedmiot umowy 

oraz nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę, stanowiącą załącznik nr 5 do 

niniejszego Regulaminu. 

2. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia, stanowiącą załącznik nr 6 

do niniejszego Regulaminu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 
 

 

 

 

` 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne  i inne szczególne usługi  

o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 

przyjętego Zarządzeniem Nr DO.021.28.2017    

 

 

ZAŁĄCZNIK XIV do Dyrektywy 2014/24/UE 

 

Kod CPV 

 

Opis 

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 

Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników świadczących 

pomoc domową]; 79624000-4 [Usługi w zakresie pozyskiwania 

personelu pielęgniarskiego] i 79625000-1 [Usługi w zakresie 

pozyskiwania personelu medycznego] od 85000000-9 do 

85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5, 98500000-8 

[Zatrudnianie pracowników do prowadzenia gospodarstwa 

domowego] i 98513000-2 do 98514000-9 [Usługi siły roboczej 

dla gospodarstw domowych, usługi personelu agencji dla 

gospodarstw domowych, usługi urzędnicze dla gospodarstw 

domowych, usługi pracowników tymczasowych dla gospodarstw 

domowych, usługi pracowników pomagających w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, usługi w gospodarstwie domowym] 

 

 

Usługi zdrowotne, społeczne                      

i pokrewne 

85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 [Usługi administracji 

publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego], 75121000-0, 

75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe do 80660000-8;                 

od 92000000-1 do 92700000-8                                                                             

79950000-8 [Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i 

kongresów], 79951000-5 [Usługi w zakresie organizowania 

seminariów], 79952000-2 [Usługi w zakresie organizacji imprez], 

79952100-3 [Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych], 

79953000-9 [Usługi w zakresie organizacji festiwali], 79954000-6 

[Usługi w zakresie organizacji przyjęć], 79955000-3 [Usługi                  

w zakresie organizacji pokazów mody], 79956000-0 [Usługi w 

zakresie organizacji targów i wystaw] 

Usługi administracyjne                    

w zakresie edukacji, opieki 

zdrowotnej i kultury 

75300000-9 

 

Usługi w zakresie obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego (1) 

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 

75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 

Świadczenia społeczne 

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3 

 

 

Inne usługi komunalne, socjalne i 

osobiste, w tym usługi 

świadczone przez związki 

zawodowe, organizacje 



polityczne, stowarzyszenia 

młodzieżowe            i inne 

organizacje członkowskie 

98131000-0 

 

Usługi religijne 

55100000-1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0 

[55521000-8 Usługi w zakresie dostarczania posiłków do 

prywatnych gospodarstw domowych, 55521100-9 Usługi 

rozwożenia posiłków, 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków] 

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków, 55522000-5 Usługi 

dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych, 

55523000-2 Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub 

instytucji, 55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół, 

55510000-8 Usługi bufetowe, 55511000-5 Usługi bufetowe oraz 

usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów, 55512000-2 

Usługi prowadzenia bufetów, 55523100-3 Usługi w zakresie 

posiłków szkolnych 

Usługi hotelowe                                  

i restauracyjne 

79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5 

 

Usługi prawne, niewyłączone na 

mocy art. 10 lit. d) 

75100000-7 do 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 do 

75131000-3 

Inne usługi administracyjne                

i rządowe 

75200000-8 do 75231000-4 

 

Świadczenie usług na rzecz 

społeczności 

75231210-9 do 75231230-5; 75240000-0 do 75252000-7; 

794300000-7; 98113100-9 

 

Usługi w zakresie więziennictwa, 

bezpieczeństwa publicznego                     

i ratownictwa, o ile nie są 

wyłączone na mocy art. 10 lit. h) 

79700000-1 do 79721000-4 [Usługi detektywistyczne i 

ochroniarskie, usługi ochroniarskie, usługi nadzoru przy użyciu 

alarmu, usługi strażnicze, usługi w zakresie nadzoru, usługi 

systemu namierzania, usługi w zakresie poszukiwania osób 

ukrywających się, usługi patrolowe, usługi w zakresie wydawania 

znaczków identyfikacyjnych, usługi detektywistyczne i usługi 

agencji detektywistycznych] 79722000-1 [Usługi grafologiczne], 

79723000-8 [Usługi analizy odpadów] 

Usługi detektywistyczne                  

i ochroniarskie 

98900000-2 [Usługi świadczone przez zagraniczne organizacje                

i organy] i 98910000-5 [Usługi specjalne dla międzynarodowych 

organizacji i organów] 

 

Usługi międzynarodowe 

64000000-6 [Usługi pocztowe i telekomunikacyjne], 64100000-7 

[Usługi pocztowe i kurierskie], 64110000-0 [Usługi pocztowe], 

64111000-7 [Usługi pocztowe dotyczące gazet i czasopism], 

64112000-4 [Usługi pocztowe dotyczące listów], 64113000-1 

[Usługi pocztowe dotyczące paczek], 64114000-8 [Usługi okienka 

Usługi pocztowe 



pocztowego], 64115000-5 [Wynajem skrzynek pocztowych], 

64116000-2 [Usługi poste-restante], 64122000-7 [Wewnętrzne 

biurowe usługi pocztowe i kurierskie] 

50116510-9 [Usługi w zakresie formowania opon], 71550000-8 

[Usługi kowalskie] 

 

Usługi różne 

 

(1)  Usługi te nie są objęte zakresem niniejszej dyrektywy, jeżeli zorganizowane są jako usługi o 

charakterze nieekonomicznym świadczone w interesie ogólnym. Państwa członkowskie mogą 

organizować świadczenie obowiązkowych usług społecznych lub innych usług jako usług 

świadczonych w interesie ogólnym lub jako usług o charakterze nieekonomicznym świadczonych w 

interesie ogólnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi  

o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 

przyjętego Zarządzeniem Nr DO.021.28.2017    

 

 

Więcbork, dnia ……………..………….. 

………………………………………… 
(nr sprawy) 

 

 

WNIOSEK 

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

na usługi społeczne i inne szczególne usługi  o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 

 

 

 

1. Nazwa jednostki/dział/stanowisko: ……………………………………………………………………………………… 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia (w uzasadnionym przypadku dołączyć szczegółowy opis): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Tryb postępowania: …………………………………………………………………………………………………………..… 

4. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 

……………………….. netto 

……………………….. brutto 

Obowiązująca stawka podatku od towarów i usług VAT ….. 

Wartość określił/a …………………….. na podstawie ………………………………………………………………….. 

 

5. Termin wykonania zamówienia: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………           …………………….………………… 
   (podpis pracownika)     (data, akceptacja kierownika Zamawiającego) 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi  

o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 

przyjętego Zarządzeniem Nr DO.021.28.2017    

 

PROTOKÓŁ  

z postepowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi   

o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 

 

 

1. Przedmiot zamówienia  

 
 

(nazwa zamówienia) 

 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

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

 

3. Termin na składanie ofert wynosił …………………. dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

4. Oferty odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia złożyli następujący Wykonawcy: 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy 
Liczba punktów 

w kryterium 
CENA 

Liczba punktów 
w kryterium 
………………… 

Suma punktów 

     

     

     

     

 

5. Wybrano ofertę (podać nazwę Wykonawcy) ……………………………………………………...............………. 

w cenie …………………….……… . 

 

6. Uzasadnienie wyboru: 

 
 

 

7. Inne informacje: 

 
 

(np.  informacja o odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania) 

 

Protokół sporządził/a:          Zatwierdzam 

 

 

………………………………………………       ……………………………………………. 
(data, podpis osoby sporządzającej protokół)                      (data, podpis kierownika Zamawiającego) 

 



Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi  

o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 

przyjętego Zarządzeniem Nr DO.021.28.2017    

 

 

INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku informuje, że w prowadzonym  

postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi  o wartości                    

od 30 000 euro do 750 000 euro na zadanie pn:  

 

 

 

(nazwa zamówienia) 

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr …  złożoną przez Wykonawcę:  

 

 

 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. cena – znaczenie … % oraz …  - znaczenie … %. 

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena: ….. 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – …………..……. : ….. 

Łączna liczba otrzymanych punktów: ….. 

  

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę: 

 

Oferta nr … 

 

 

 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena: ….. 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – …………..……. : ….. 

Łączna liczba otrzymanych punktów: …..  
 

 

………………………………………………… 
(podpis kierownika Zamawiającego) 

 



Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi  

o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 

przyjętego Zarządzeniem Nr DO.021.28.2017    

 

 

 

 

 

Więcbork, dnia ………………………………… 

 

 

INFORMACJA  

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

na usługi społeczne i inne szczególne usługi  o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 

(zgodnie z art. 138 o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) 

 

 

 

w postępowaniu nr ……………………………………………….. 

pn. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

udzielono zamówienia Wykonawcy: 

 

……….………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 
(podpis kierownika Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi  

o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 

przyjętego Zarządzeniem Nr DO.021.28.2017    

 

 

 

 

Więcbork, dnia ………………………………… 

 

 

INFORMACJA  

O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

na usługi społeczne i inne szczególne usługi  o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 

(zgodnie z art. 138 o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) 

 

 

w postępowaniu nr ……………………………………………….. 

pn. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

nie udzielono zamówienia żadnemu Wykonawcy. 

 

 

 

 

………………………………………………… 
(podpis kierownika Zamawiającego) 

 

 

 

 


