
Zarządzenie Nr . 3.7. .72016 
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do ustalenia ramowych procedur udzielania zamówień, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), art. 44 ust. 3, 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze 
zm.),

zarządza się, co następuje:

§1.
W zarządzeniu nr 27/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 20 marca 2015 r. w 
sprawie ustalenia ramowych procedur udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO wprowadza się następujące zmia
ny:
1. § 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zamawiający unieważni postępowania o których mowa w § 2, § 3 i § 4, w następują
cych przypadkach:
a) odrzucenia wszystkich złożonych w postępowaniu ofert;
b) niezłożenia żadnej oferty;
c) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

d) gdy postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą, która uniemożliwia zawarcie 
ważnej umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w sprawie zamówienia pu
blicznego;

2. Do § 5 dodaje się ust. 1 .a. w brzmieniu: 
l.a. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia,
b) wykonawca nie załączył do oferty wymaganych dokumentów wymienionych w 

zapytaniu ofertowym,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) wykonawca zastosował stawkę podatku VAT niezgodną z obowiązującymi prze

pisami.
3. Do § 5 dodaje się ust. 1 .b. w brzmieniu:

l.b. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny 
ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonaw
ców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie przez zamawiające
go ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaofero
wać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Do § 5 dodaje się ust. 1 .c. w brzmieniu:
l.c. Zamawiającemu przysługuje prawo skorygowania w ofercie oczywistych omyłek pi

sarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji



rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wyko
nawcę, którego oferta została poprawiona.

§ 2 .

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 
i Gminy w Chorzelach.

§ 3 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


