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Rozdział 1 
Zasady ogólne 

 
§ 1 

 
1. Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany dalej ,,Regulaminem” reguluje 

procedury postępowania przy przygotowaniu i przeprowadzaniu zamówień publicznych w 
Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku. 

2. Postanowienia niniejszego regulaminu wynikają z: 
ustawy prawo zamówień publicznych, 
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
ustawy o finansach publicznych. 
 

§ 2 
 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o 
a) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia                  

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 
b) 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 opcją lub bez opcji 
zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. 

c) kierowniku zamawiającego – należy rozumieć dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Więcborku. 

d) najkorzystniejszej ofercie- należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 
stosunek ceny do innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub ofertę z 
najniższą ceną. W przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub 
naukowej, najkorzystniejszą ofertą jest ta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 

e) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych lub obiektu budowlanego, a także realizacje obiektu budowlanego , za 
pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego.  

f) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 
budowlane lub dostawy.  

g) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega 
się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia. 

h) wartość zamówienia – jest to całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku 
od towaru i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 

i) zamawiającym – należy przez to rozumieć Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Więcborku. 

j) zamówieniu – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a 
wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy 
robót budowlanych, dostaw lub usług. 

k) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin. 
l) ustawie PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych. 
 
 
 
 



§ 3 
 

Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych, umów zawieranych między 
Zamawiającym, a Wykonawcą, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane. 
 

§ 4 
Postępowanie o zamówienie publiczne obejmuje następujące fazy: 

1. projektowanie zamówienia publicznego, 
2. przygotowanie zamówienia publicznego, 
3. realizacja procedur, 
4. zawieranie umów. 

§ 5 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne oraz z zastrzeżeniem wyjątków 
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem                               
o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich 
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

Rozdział 2 
Plan postępowań o udzielenie zamówień 

 
§ 6 

 
1. Wydatkowanie środków w ramach zamówień publicznych powyżej 130 000 zł netto odbywa 

się na podstawie sporządzonego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 
2. Pracownicy odpowiedzialni za dane zadanie niezwłocznie po przyjęciu budżetu jednostki 

zgłaszają konieczność przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą PZP do pracownika 
ds. zamówień publicznych. 

3. W terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu jednostki, pracownik ds. zamówień publicznych 
sporządza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 
danym roku finansowym oraz zamieszcza go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
zamawiającego i Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4. W przypadku zmian w budżecie jednostki w trakcie roku mających wpływ na planowane 
zadania, pracownicy odpowiedzialni za dane zadanie zgłaszają ten fakt pracownikowi ds. 
zamówień publicznych. 

5. Aktualizacji w planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokonuje pracownik ds. 
zamówień publicznych. 
 

Rozdział 3 
Zadania uczestników postępowania 

 
§ 7 

 
1. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania w trybach  określonych w ustawie 

PZP osoby odpowiedzialne (np. kierownicy działów i instytucji, osoby realizujące zakupy) 
zobowiązane są przed przeprowadzeniem postępowania dokonać zgłoszenia zamówienia 
pracownikowi ds. zamówień publicznych celem uzyskania akceptacji i wpisu do rejestru 



zamówień publicznych. Zgłoszenie zamówienia następuje poprzez złożenie wniosku                                       
o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. Osoby odpowiedzialne, o których mowa w ust. 1 współpracują z pracownikiem 
odpowiedzialnym za zamówienia publiczne w zakresie przygotowania postępowania. 
Pracownik ds. zamówień publicznych zobowiązany jest do udzielenia pomocy                                       
w przygotowaniu dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy PZP. 

 
§ 8 

 
Faktura będąca dokumentem rozliczeniowym zamówienia musi być odpowiednio opisana. Osoba 
dokonująca opisu faktury zobowiązana jest umieścić na niej informację odnośnie trybu na podstawie, 
którego udzielono zamówienia. 
 

§ 9 
 

Zamówienia powyżej 130 000 zł netto należy udzielać zgodnie z ustawą PZP przyjmując jeden z 
trybów udzielania zamówień. 
 

Rozdział 4 
Przygotowanie i prowadzenie postępowania 

 
§ 10 

 
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców oraz 
zgodnie z zasadą przejrzystości i proporcjonalności.   

2. Przygotowanie zamówienia publicznego obejmuje w szczególności: 
a) wybór trybu udzielenia zamówienia 
b) opis przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu nazw i kodów określonych we 

Wspólnym Słowniku Zamówień, 
c) ustalenie wartości zamówienia, 
d) opracowanie specyfikacji warunków zamówienia, 
e) zatwierdzenie przez Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Więcborku dokumentu, o którym mowa w podpunkcie d. 
3. Zatwierdzona specyfikacja warunków zamówienia stanowi podstawę do ogłoszenia   

postępowania lub wysłania zaproszeń do wzięcia w nim udziału. 
 
 

Rozdział 5 
Umowy 

 
§ 11 

 
1. Umowy w sprawach zamówień publicznych zawiera się na czas oznaczony. 
2. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy: 

a) wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej 
sieci 

b) gazu z sieci gazowej, 
c) ciepła z sieci ciepłowniczej, 
d) licencji na oprogramowanie komputerowe. 



3. Umowę w sprawie zamówienia publicznego podpisuje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Więcborku przy kontrasygnacie głównego księgowego ośrodka. 

4. Po podpisaniu umowy przez strony, pracownik ds. zamówień publicznych przekazuje jej 
kserokopię głównemu księgowemu ośrodka. Oryginały umów przechowuje Dział 
Administracyjno-Organizacyjny. 

 
Rozdział 6 

Dokumentowanie czynności postępowania 
 

§ 12 
 

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia sporządza się pisemny 
protokół postępowania o udzielenie zamówienia , zwany dalej ,,protokołem”. 

2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, 
wnioski, dowód przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, inne 
dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w 
sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 

3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania, z tym, że oferty wraz z 
załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 
3 dni od dnia otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z 
załącznikami od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków – przy czym nie 
udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym przekazywanych w toku 
negocjacji lub dialogu.  

4. Protokół wraz z załącznikami przechowuje pracownik ds. zamówień publicznych przez okres          
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący 
jego nienaruszalność. 

 
Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 
 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy 
ustawy PZP, akty wykonawcze do ustawy PZP, ustawy o finansach publicznych, kodeks cywilny oraz 
inne przepisy obowiązującego prawa. 
 

 
 
 
 
 

DYREKTOR 
MGOPS w WIĘCBORKU 
(-) Tomasz Siekierka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych 

DO.021.1.2021 
 
 
 

Więcbork, dnia ………………………. 
 

Wniosek  
 o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
1. Nazwa jednostki/dział/stanowisko:…………………………………………………………………….. 
2. Rodzaj zamówienia 
  

A) roboty budowlane 
B) dostawy 
C) usługi 

 
3. Przedmiot zamówienia (w uzasadnionym przypadku dołączyć szczegółowy opis) 
       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Propozycja trybu postępowania ……………………………………………………………………………………..…….. 
 
5. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi: 

 
………………………………………………. zł netto 
………………………………………………..zł brutto 
Obowiązująca stawka podatku od towarów i usług VAT ……………………..% 
Wartość określił/a…………………………………………… na podstawie…………………..................... 

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

6. Termin wykonania zamówienia:………………………………………………………………………. 
7. Wykaz wykonawców (nazwa firmy, adres), których proponuje się zaprosić do złożenia ofert: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

…………………………………………… 
podpis pracownika 


