
Załącznik do Zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Węgorzewie z dnia 5 stycznia 2021r w sprawie procedur wydawania 

środków publicznych w ramach budżetu Domu Pomocy Społecznej  

w Węgorzewie, o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto 

 

REGULAMIN 

                                        

 

w sprawie procedur wydawania środków publicznych w ramach budżetu Domu Pomocy 

Społecznej w Węgorzewie, o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto 

 

§ 1  

 

1. Do zamówień i konkursów, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych netto 

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

zwane dalej PZP.  

 

2. Przy ustalaniu wartości zamówienia stosuje się zasady określone przepisami art. 28-36 

PZP. 

3. Zamówienia powinny być udzielane 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.- 

zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.   

4. Niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu 

uniknięcia obowiązku stosowania przepisów PZP . 

5. Wydawanie środków publicznych w ramach budżetu Domu Pomocy Społecznej  

w Węgorzewie, o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto wymaga zastosowania 

zasad  określonych w niniejszym zarządzeniu.  

6. Wszystkie zamówienia muszą być skonsultowane z Działem Finansowym w celu 

określenia możliwości ich realizacji (zaangażowanie wydatków budżetowych ). 

 

§ 2 

Zamówienia o wartości  nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

65 000 złotych netto 

1. Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 65 000 złotych netto realizuje 

się bez stosowania procedury określonej w § 3 zarządzenia z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przy zamówieniach o wartości od  20 000 złotych netto do kwoty 65 000 złotych netto na 

dostawy i usługi zawiera się umowę w formie pisemnej lub sporządza zamówienie w formie 

pisemnej. W przypadku zamówień na roboty budowlane zawiera się umowę w formie 

pisemnej. 

 



§ 3  

Zamówienia o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty               

65 000 złotych netto 

1. Procedurę udzielenia zamówienia publicznego o wartości przekraczającej  

kwotę 65 000 złotych netto rozpoczyna zaakceptowany przez Dyrektora DPS w Węgorzewie 

wniosek Kierownika Administracyjno - Gospodarczego lub innej osoby odpowiedzialnej za 

zamówienie.  

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia . 

 

2. Dla zamówień publicznych o wartości przekraczającej  kwotę 65 000 złotych netto 

przeprowadza się zapytanie ofertowe zapraszając do składania ofert taką liczbę 

wykonawców, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty :  

1) przekazując zaproszenie do składania ofert do co najmniej 3 wykonawców lub  

2) ogłaszając na stronie internetowej zaproszenie do składania ofert  

3. Formularz zapytania ofertowego wraz z ofertą należy przekazać w sposób zwyczajowo 

przyjęty do wyboru (np. listownie, mailowo, faksem, osobiście ) a w przypadku § 3 ust. 2  

pkt. 2 zamieścić na stronie internetowej do pobrania.   

Wzór zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia  

Wzór oferty stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia 

4. Kryteriami wyboru oferty, w zależności od charakteru zamówienia mogą być, oprócz ceny 

w szczególności: jakość, gwarancja, serwis, koszty eksploatacji, termin wykonania. 

 

5. W przypadku dostaw i usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach 

jakościowych wybór najkorzystniejszej oferty może nastąpić po zapoznaniu się przez 

pracownika wyznaczonego do przeprowadzenia postępowania z ofertami 3 wykonawców, 

prezentowanymi na ich stronach internetowych, w katalogach, folderach, itp. Nie stosuje się 

załącznika nr 2 i nr 3. 

 

6. Po otrzymaniu ofert wykonawców, pracownik wyznaczony do przeprowadzenia 

postępowania zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego zapytania  

ofertowego. 

Wzór protokołu stanowi załącznik nr4 do zarządzenia 

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

oferty.  

8. W przypadku bezskutecznego przeprowadzenia postępowania, można nie powtarzać 

procedury  i udzielić zamówienia z pominięciem tej procedury z zgodą Dyrektora DPS  

w Węgorzewie. 

9. Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

10. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie wykonawców  

 o wyniku postępowania.   

 



11. Udzielenie zamówienia zatwierdza Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie. 

12.  Z wybranym wykonawcą zawiera się umowę w formie pisemnej.  

13. Wzór załączników opisanych w § 3 może ulegać modyfikacji w wypadkach 

uzasadnionych charakterem zamówienia.   

§ 4  

Wyjątki od stosowania procedur zamówień o wartości przekraczającej  

kwotę 65 000 złotych netto 

 

1. Odstąpienie od zastosowania procedury wyboru wykonawcy opisanej w § 3, może nastąpić 

wyłącznie w przypadkach gdy: 

1) wystąpiła pilna potrzeba udzielenia zamówienia a zamawiający nie dysponuje 

odpowiednim czasem do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy,  

w szczególności w przypadku awarii, zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 

2) zamówienie będzie realizowane w formie umowy o dzieło lub umowy zlecenia a jego 

wykonanie będzie uzależnione od szczególnych przymiotów osobistych wykonawcy, 

np. specjalistycznej wiedzy, dorobku naukowego, 

3) w innych szczególnych wypadkach uzasadnionych charakterem zamówienia (np. 

monopol naturalny)  

2.  Powody odstąpienia od procedury wyboru wykonawcy , o której mowa w § 3 powinny 

zostać opisane przez pracownika wyznaczonego do przeprowadzenia postępowania  

w notatce służbowej.  

§ 5   

1. Na fakturze/ rachunku wybranego wykonawcy należy sporządzić zapis o zastosowaniu 

jednego z opisanych powyżej trybów - §2, §3, §4 (poprzez wskazanie paragrafu  

z zarządzenia).  

2. Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienie prowadzona jest przez pracownika 

który jest odpowiedzialny za jego realizację i archiwizację. 

3. Obowiązkiem pracownika przeprowadzającego postępowanie jest bezstronne oraz staranne 

przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

4. Pracownik przeprowadzający postępowanie zobowiązany jest przed zawarciem umowy 

pisemnej do złożenia podpisu na egzemplarzu umowy pozostającym u zamawiającego, nadto 

umowa wymaga akceptacji i kontrasygnaty Głównego Księgowego.  

5. Zastrzega się, iż procedury, zasady określone w niniejszym zarządzeniu mogą ulec 

zmianie z uwagi na wymagania wynikające np. wytycznych do realizowanych projektów 

dofinansowanych  ze środków Unii Europejskiej.  

§ 6  

Rejestr udzielonych zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych netto 

Zamówienia udzielone na podstawie w §2 ust. 2, §3 i § 4 podlegają wpisowi do rejestru 

udzielonych zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych netto. Rejestr 



prowadzi Kierownik Admistracyjno - Gospodarczy. Obowiązek rejestracji spoczywa na 

pracowniku odpowiedzialnym za realizację zamówienia.  

Wzór  rejestru  stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia  

§ 7 

Podręczny rejestr – sprawozdanie z art. 82 PZP 

1.  Pracownik odpowiedzialny za zaopatrzenie / odpowiedzialny za realizację zamówienia 

prowadzi się w formie dokumentu Excel podręczny rejestr udzielonych zamówień 

publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto. Przez udzielenie zamówienia 

należy rozumieć zwarcie umowy (data) zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (faktura, 

rachunek jest potwierdzeniem zawarcia umowy w formie ustnej). 

2. Rejestr należy prowadzić odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Wzór  podręcznego 

rejestru (Excel) stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia 

3. Podręczny rejestr przekazuje się w formie elektronicznej (Excel) i pisemnej do Kierownika 

Administracyjno Gospodarczego w terminie do 31 stycznia każdego roku następującego po 

roku, którego dotyczy rejestr, celem sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 82 

PZP.    

§ 8 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Administracyjno Gospodarczemu, przy 

czym zobowiązuje się pracowników Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie  

w Węgorzewie do stosowania i  przestrzegania postanowień zarządzenia.   

  

                                    § 9 

Traci moc Zarządzenie nr 14/2014 Dyrektora DPS w Węgorzewie z dnia 21 października 

2014 r. w sprawie procedur wydawania środków publicznych, o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto. 

 

§ 10 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zrządzenia  

 

 

Opracował: W. Mickiewicz  


