
ZARZĄDZENIE  NR   97/ 2012 

WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ 

z dnia 17 września 2012 roku 

 

 

 

w sprawie: Regulaminu zamówień publicznych poniżej 14 000 EURO związanego 

z realizacją projektu POKL.09.01.02-14-070/12 „Rozwój dzieci wiejskich wspólnym dobrem” 

 

 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

 

 

§  1 

 

Ustala się Regulamin zamówień publicznych poniżej 14 000 EURO związany z realizacją 

projektu POKL.09.01.02-14-070/12 „Rozwój dzieci wiejskich wspólnym dobrem” w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Zarządzenia Nr 97/2012 

Wójta Gminy Odrzywół 

z dnia 17 września 2012 roku 

 

REGULAMIN 

 

Zamówień publicznych poniżej 14 000 EURO związany z realizacją projektu 

POKL.09.01.02-14-070/12 „Rozwój dzieci wiejskich wspólnym dobrem” 

 

 

§ 1 

 

Regulamin ma zastosowanie przy realizacji: 

1. Zakupów rzeczowych, których łączna wartość nie przekracza 14 000 EUR. 

2. Ustaleniu wykonawców (zleceniobiorców) zadań związanych z prowadzeniem 

szkolnych zajęć edukacyjnych. 

3. Ustaleniu innych zleceniobiorców związanych z realizacją projektu. 

 

§  2 

 

1. Zakupu materiałów dydaktycznych i wyposażenia poniżej 14 000 EUR, a powyżej 

1000zł można dokonywać po zapytaniu ofertowym przesłanym do przynajmniej 

3 oferentów. 

2. Przy wyborze oferenta stosuje się kryterium wyboru w postaci ceny sprzedaży.         

100 % ceny podstawowej otrzymuje najtańsza oferta. 

3. W przypadku jednakowych cenowo ofert, należy przeprowadzić dodatkowe 

postępowanie ofertowe z najtańszymi oferentami. W przypadku ponownego złożenia 

jednakowych cenowo ofert,  do realizacji należy wybrać oferenta, który oferuje 

najszybszą realizację zamówienia. 

 

§  3 

 

1. W przypadku realizacji zamówienia poniżej 1000zł, należy przeprowadzić osobiste 

rozeznanie cenowe u najbliższych dostawców – oferentów. Rozeznanie cenowe może 

zostać przeprowadzone w formie telefonicznej lub poprzez porównanie cen na 

stronach internetowych. 

2. W przypadku istnienia tylko jednego dostawcy w miejscowości – siedzibie gminy, 

można odstąpić od rozeznania cenowego u innych dostawców. 

 

 



§  4 

 

1. Wyboru oferentów na prowadzenie szkolonych zajęć edukacyjnych dokonuje się 

poprzez otwarty nabór ofert. 

2. Zawiadomienie o naborze ofert na szkolne zajęcia edukacyjne winno być 

zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Odrzywół 

i wywieszone we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy. 

3. Jedynym kryterium wyboru oferenta jest zaproponowana cena za realizację zajęć. 

4. W przypadku jednakowych ofert, pomocniczo można zastosować także: 

-  kryterium kolejności zgłaszania ofert 

- czynna praca przy prowadzeniu podobnych zajęć edukacyjnych, 

- dłuższy staż pracy. 

 

§  5 

 

W przypadkach wskazanych w § 2 i § 4 obowiązuje przygotowanie pisemnej specyfikacji 

zamówienia. 

 

§  6 

 

Do stosowania Regulaminu zobowiązane są wszystkie osoby podejmujące decyzje w sprawie 

realizacji Programu. 


