
ZarzadzenieNr 3.«3.../2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do ustalenia ramowych procedur udzielania zamowien,

ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30.000 EURO.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w zwiazku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycz-

nia 2004 r. Prawo zamowien pubhcznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pozn. zm.) oraz art.

44 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubhcznych

(Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),

zarzadza sie, co nast^puje:

§1

W zarzadzeniu nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia ramowych procedur udzielania zamowien, ktorych wartosc nie przekra

cza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30.000 EURO wprowadza sie nastepujace

zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„Zam6wienia, ktorych wartosc szacunkowa przekracza rownowartosc kwoty 5.000,00

zlotych netto, a nie przekracza rownowartosci kwoty 60.000,00 zlotych netto prowadza-

nesa;

1) w formie telefonicznej przy zastosowaniu wzoru druku „zapytania cenowego" stano-

wiacego zalac/nik nr 3 do niniejszego zarzadzenia. Zapytanie telefoniczne powinno

bye skierowane do takiej ilosci wykonawcow, ktora gwarantuje zachowanie uczci-

wej konkurencji (nie mniejszej niz 2), lub

2) w formie pisemnego postepowania, przy zastosowaniu zaproszenia do zlozenia

ofert, ktore powinno bye skierowane do takiej liczby wykonawcow swiadczacych

dostawy, uslugi lub roboty budowlane bedace przedmiotem zamowienia, ktore za-

pewnia konkurencje oraz wybor najkorzystniejszej oferty (nie mniejszej niz 2). Wzor

zaproszenia oraz wzor formularza oferty stanowia /.alaczniki nr 4 i 5 do niniejszego

zarzadzenia. Z czynnosci wyboru wykonawcy sporzadza sie protokol zgodnie z wzo-

rem stanowi^cym zalacznik nr 6 do niniejszego zarzadzenia.



3) Zamawiajacy moze zamiescic zaproszenie do zlozenia ofert na stronie internetowej

zamawiajacego z pominieciem procedur zawartych w pkt 2 i 3. Wzor zaproszenia

oraz wzor formularza oferty stanowi^ zalaczniki nr 4 i 5 do niniejszego zarzadzenia.

Z czynnosci wyboru wykonawcy sporzadza sie protokol, zgodnie z wzorem stano-

wiacym zalac/nik nr 6 do niniejszego zarzadzenia.

4) O wyborze sposobu realizacji zamowienia, o ktorych mowa w pkt 1, 2, i 3 decyduje

wlasciwy kierownik referatu.";

2) w § 4 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„Zamowienia, ktorych wartosc szacunkowa netto przekracza rownowartosc kwoty

60.000,00 zlotych netto, a nie przekracza rownowartosci kwoty 30.000,00 euro prowa-

dzane sa:

1) w formie pisemnego postepowania, przy zastosowaniu zaproszenia do zlozenia ofert,

ktore zamieszcza sie na stronie internetowej zamawiajacego;

2) wzor zaproszenia do zlozenia oferty oraz wzor formularza oferty stanowi^ zalaczni

ki nr 4 i 5 do niniejszego zarzadzenia;

3) z czynnosci wyboru wykonawcy sporzadza sie protokol, z zastosowaniem wzoru sta-

nowiacego zalac/nik nr 6 do niniejszego zarzadzenia".

3) Dodaje si? § 6a w brzmieniu:

„Protokol z negocjacji stanowiacy zalac/nik nr 7 do niniejszego zarzadzenia ma zasto-

sowanie do realizacji zamowien dodatkowych, ktorych wartosc szacunkowa nie przekra

cza rownowartosci kwoty 30.000,00 euro".

§2

Wykonanie zarzadzenia powierza sie kierownikom komorek organizacyjnych Urzedu Miasta

i Gminy w Chorzelach.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Z

• Re


