


Zarządzenie nr 9/09
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 lutego 2009r.

 Na podstawie art. 33 ust 1.,3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:
§ 1

Wprowadza się  Regulaminu udzielania zamówień publicznych  w  Urzędzie Gminy Ostróda. 


§ 2

1.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1)ustawie – oznacza to ustawę prawo zamówień publicznych, 
2)zamawiającym – oznacza to Gminę Ostróda, 
3)kierowniku zamawiającego – oznacza Wójta Gminy Ostróda, 
4)referacie – należy przez to rozumieć referat lub samodzielne stanowisko, 
5)kierowniku referatu – oznacza to kierownika referatu lub pracownika samodzielnego, 
6) urzędzie-oznacza Urząd Gminy Ostróda,
7)koordynatorze-oznacza Koordynatora ds. Zamówień Publicznych.


§ 3
Organizacja i realizacja procesu zamówień

1. W celu przestrzegania zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych pracownicy wykonujący czynności zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z: 
1) obowiązującymi przepisami zewnętrznymi 
2) Regulaminem Organizacyjnym Gminy Ostróda (Zarządzenie nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06.08.2007),
3) Zarządzeniem nr 53/06 Wójta Gminy Ostróda  z dnia 23.06.2006 w sprawie: ustalenia procedur wykonania kontroli finansowej.  
4) Zarządzeniem nr 122/06 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27.10.2006 w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych
3.Organizacją  i realizacją procesu zamówień publicznych zajmują się: 
1)kierownik jednostki,
2)sekretarz gminy 
3)skarbnik gminy, 
4)radca prawny, 
5)kierownicy referatów lub osoby przez niego wyznaczone, 
6) pracownicy samodzielni,
7)koordynator ds. zamówień publicznych,
8)pracownicy merytoryczni urzędu zgodnie z zakresami obowiązków,
9)komisja przetargowa, 
10)biegli, powoływani w przypadku przygotowania postępowania lub oceny ofert, wymagających wiadomości specjalnych. 
2.Komisja przetargowa działająca w oparciu o niniejszy regulamin oraz regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 


§ 4
Podział kompetencji

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 18 ustawy w urzędzie odpowiada kierownik zamawiającego
 
1.Do obowiązków kierownika jednostki należy przede wszystkim :
1) zatwierdzanie rocznego planu zamówień publicznych,
2) zatwierdzanie wniosku o wszczęcie postępowania, trybu postępowania oraz SIWZ
3)powoływanie komisji przetargowej,
4) zatwierdzenie wyboru oferenta, podpisanie umowy, 
5) inne czynności wynikające z ustawy.

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w urzędzie odpowiadają  ponadto osoby wymienione w  § 3 w zakresie:

2. Do obowiązków sekretarza gminy należy
1) Przewodniczenie lub uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej-zgodnie z decyzją kierownika jednostki,
2) bieżący nadzór prawny i organizacyjny  nad przebiegiem postępowań o zamówienie publiczne,
3) nadzór nad tworzeniem rocznego planu zamówień publicznych,
4) nadzorowanie terminowości zadań objętych planem zamówień publicznych 
5) zabezpieczenie potrzeb szkoleniowych,
6) stały nadzór nad zamówieniami realizowanymi z  wyłączeniem przepisów ustawy,

3.Do obowiązków skarbnika gminy należy: 
1)zabezpieczenie w zgodności z planem finansowym kwot budżetowych określonych we wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, 
2)opiniowanie projektu umowy  stanowiącej część  SIWZ dotyczącej kwestii finansowych (warunki płatności itp.)
3)kontrola pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów, 
4)zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań, 
5)przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących finansowania zobowiązań z właściwych środków, 
6)kontrola prawidłowego przyjmowania i zwrotu wadium, 
7)przyjmowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
8)realizacja pozostałych rozliczeń finansowych wynikających z realizacji zamówienia, 
9) bieżąca kontrola finansowa realizowanych zamówień, w  tym terminowości i realizacji faktur
10) stosowanie odpowiednich procedur finansowych dotyczących wszelkich środków zewnętrznych w tym funduszy europejskich


4.Do obowiązków radcy prawnego należy: 
1)współdziałanie przy konstruowaniu projektów umów, oraz akceptowanie pod względem formalnym umów w sprawie o zamówienie publiczne, 
2) opiniowanie treści SIWZ, 
3)obsługa prawna postępowań o zamówienie publiczne itd., 
4)udział w postępowaniach odwoławczych z upoważnienia Kierownika Jednostki
5)opiniowanie pod względem prawnym zasadności zmian postanowień w zawartych umowach oraz możliwości odstąpienia od zawartej umowy, 
6)w przypadkach szczególnych, opiniowanie dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne. 


5.Do obowiązków  kierownika referatu i samodzielnego  pracownika należy w szczególności: 
1) sporządzanie rocznego projektu zamówień publicznych w układzie miesięcznym ( z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym przeprowadzenie procedury i rozpoczęcie realizacji zadania w danym roku budżetowym) dla danego referatu w terminie 25 dni od zatwierdzenia planu finansowego na dany rok budżetowy,
2) przygotowanie merytorycznej części postępowania tj.: 
   -   terminowe ( z dwutygodniowym wyprzedzeniem w odniesieniu do terminów wszczęcia procedury zawartych w planie rocznym zamówień publicznych) wnioskowanie  o wszczęcie postępowania zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia
- do wniosku należy załączyć   w wersji elektronicznej na nośniku CD 
	(STWiOR, rysunki techniczne i opis projektu, przedmiary robót-dotyczy robót budowlanych, 
	specyfikacje techniczne, opisy, rysunki, mapy, przedmiary i specyfikacje ilościowe i inne niezbędne- dotyczy dostaw i usług 
	określenie wartości szacunkowej zadania zgodnie z przepisami pzp 

3) sprawdzanie siwz pod względem zgodności ze złożonym wnioskiem o wszczęcie postępowania oraz warunków umowy. 
3) udzielanie wyjaśnień związanych z przedmiotem zamówienia,
4) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,-zgodnie z decyzja kierownika jednostki, 
5) przekazywanie niezwłocznie po podpisaniu umowy, jej kopii do koordynatora ds. zamówień publicznych 
6)na etapie realizacji przedmiotu zamówienia: 
   -  nadzorowanie realizacji dostaw lub usług, a w przypadku robót budowlanych wykonywanie czynności określonych w zarządzeniu nr 30/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia  13.04.2007 w sprawie określenia procedury realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy Ostróda
7)w zakresie rękojmi lub gwarancji: 
   c) egzekwowanie uprawnień zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania zamówienia, 
   d) inicjowanie we właściwym terminie zwrotu całości lub części zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo wadium, 
9)ścisła współpraca ze skarbnikiem gminy w zakresie wykonania czynności związanych z przygotowaniem i realizacją zamówienia w tym naliczania kar umownych.
10) prowadzenie rejestru umów o zamówienie publiczne zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do regulaminu. 


6.Do obowiązków koordynatora ds. zamówień publicznych należy w szczególności: 
1)sporządzanie w terminie 30 dni od zatwierdzenia planu finansowego na dany rok budżetowy, zbiorczego planu zamówień publicznych na podstawie projektów planów  przekazanych przez kierowników referatów.  Projekt planu oparty jest na projekcie budżetu i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Wzór planu zamówień stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu,

2) koordynowanie terminowego wszczęcia procedury zamówień publicznych zgodnie z zatwierdzonym planem
3)tworzenie SIWZ na podstawie zatwierdzonych przez kierownika zamawiającego wniosków stanowiących załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia, sporządzenie ogłoszenia oraz terminowa jego publikacja na wymaganych ustawowo stronach internetowych (w zależności od wartości zamówienia),
4) wydawanie SIWZ,
5) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, w roli sekretarza,  oraz  prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji postępowania wraz z dokumentacją pracy komisji przetargowej, 
6) prowadzenie rejestru zamówień w sprawie zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu 
7)  wnioskowanie  w porozumieniu z kierownikiem danego referatu o powołanie komisji przetargowej,
8) przygotowanie  dokumentacji sprawozdawczej (w tym rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przekazywanego Prezesowi UZP)zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
9) udział w rozstrzyganiu protestów w zamówieniach, 
10)stały monitoring przepisów i bieżące informowanie kierownika jednostki o zmianach,
11) zgłaszanie kierownikowi jednostki wszelkich problemów i nieprawidłowości z zakresu zamówień w urzędzie,
12) opracowywanie projektów aktów wew. dotyczących stosowania zamówień w urzędzie,

7. Do obowiązków pracowników merytorycznych należy w szczególności
1)  prowadzenie zamówień publicznych w zakresie spraw określonych dla nich w regulaminie Organizacyjnym i zakresie czynności,
2) dbałość o terminowość wykonania poszczególnych czynności związanych z przygotowaniem i realizacją zamówień,
3) ścisła współpraca z kierownikiem referatu i koordynatorem z wykonywaniu czynności związanych z przygotowaniem zamówień,
4) udział w pracach komisji przetargowej zgodnie z zarządzeniem kierownika zamawiającego

§ 5
Planowanie zamówień publicznych

Zamówienia publiczne udzielane są według planu zamówień publicznych. Plan zamówień publicznych tworzy Koordynator ds. Zamówień Publicznych na podstawie projektów planów przekazanych przez Kierowników Referatów  w terminie 30 dni od uchwalenia planu finansowego na dany rok budżetowy. 





§ 6
Realizacja zamówień publicznych

1. Realizacja zamówień publicznych odbywa się z zastosowaniem  zasad udzielania zamówień publicznych określonych w ustawie, z uwzględnieniem zapisów zawartych w planie zamówień publicznych na dany rok. W zależności od wartości szacunkowej zamówienia stosuje się odpowiednie przepisy przedmiotowej ustawy

      1) Jeżeli wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych    równowartość 14 tys. euro, zamówienia udziela się podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz regulaminu pracy komisji przetargowej. Ewidencja zrealizowanych zamówień publicznych o wartości powyżej 14 tys. euro prowadzona jest w formie rejestru zał nr 2. Realizacja zamówień podlega kontroli formalno-rachunkowej prowadzonej przez skarbnika gminy, kontroli merytorycznej i finansowej  przez Kierownika Jednostki.  
      	 

      2 ) Do realizacji zamówień  o wartości nie przekraczającej 14.000 euro mają zastosowanie odrębne regulacje wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Ostróda. 
 
       3) Realizacja zamówień podlega kontroli formalno-rachunkowej prowadzonej przez     skarbnika gminy, Referat Finansowy, i merytorycznej prowadzonej przez  kierownika referatu zgodnie z Zarządzeniem nr 53/06 Wójta Gminy Ostróda  z dnia 23.06.2006 w sprawie: ustalenia procedur wykonania kontroli finansowej

                         

§ 7
Opis przedmiotu zamówienia

 W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, opisu przedmiotu zamówienia dokonuje Kierownik Referatu albo inna wyznaczona do tego osoba. Opis przedmiotu zamówienia musi być wykonany zgodnie z potrzebami zamawiającego – z  uwzględnieniem art.29 i 30 ustawy. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, opisu dokonuje się  zgodnie z  art. 31 ustawy. 

§ 8
Szacowanie wartości zamówień

w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powtarzające się okresowo, do oszacowania zastosowanie mają przepisy art. 34 ustawy. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, oszacowania należy dokonać na podstawie art. 33 ustawy. Oszacowanie wartości zamówienia należy dołączyć do wniosku o wszczęcie postępowania. Oszacowanie jest aktualne przez trzy miesiące dla dostaw i  usług oraz sześć miesięcy dla robót budowlanych .
Oszacowania przedmiotu zamówienia dokonuje Kierownik Referatu. 



§ 9
Wniosek o rozpoczęcie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia rozpoczyna się wnioskiem o rozpoczęciem postępowania. przygotowuje i przedkłada do zatwierdzenia kierownikowi jednostki kierownik referatu lub samodzielny pracownik w zakresie realizowanych  przez dany referat lub stanowisko zadań. 
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.  



§ 10
Wybór trybu postępowania

Wyboru trybu postępowania dokonuje kierownik zamawiającego na podstawie wniosku , o którym mowa w § 9 złożonego przez kierownika referatu. 

§ 11
Przygotowanie dokumentacji przetargowej

Za przygotowanie dokumentacji przetargowej odpowiada koordynator ds. zamówień publicznych, radca prawny, kierownik referatu oraz pracownicy merytoryczni danego referatu zgodnie z  zakresami obowiązków i zakresami kompetencji wymienionymi  w § 3 niniejszego regulaminu.



§ 12
Powołanie Komisji Przetargowej

	Komisja powoływana jest każdorazowo do przeprowadzenia poszczególnych postępowań o wartości powyżej 14.000 euro. Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania powołuje kierownik jednostki na wniosek koordynatora ds. zamówień publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
      2.  Komisja składa się  od  3 do 5 osób.      

           - Przewodniczącego
         - Sekretarza, którym co do zasady jest Koordynator ds. Zamówień Publicznych
         - członków


§ 13
Przyjmowanie ofert
1.Przyjmowanie ofert odbywa się sekretariacie jednostki według następujących zasad: 
1)dochowania szczególnej staranności przy rejestrowaniu ofert, 
2)opatrzenie każdej oferty pieczęcią wpływu z datą, dokładną godzina i minutą wpływu oraz liczbą porządkową oferty w danym postępowaniu, 
2.Wszystkie oferty zarejestrowane w rejestrze ofert przekazywane są za pokwitowaniem przewodniczącemu komisji przetargowej, 
3. za prawidłowe rejestrowanie i przechowywanie oraz za nienaruszalność ofert do czasu przekazania odpowiada pracownik  sekretariatu lub inna wyznaczona osoba.  

Wzór rejestru stanowi załącznik nr 7 do niniejszego postępowania



§ 14
Protesty  wykonawców

 Protesty rozstrzyga kierownik zamawiającego  w oparciu o przeprowadzone konsultacje z przewodniczącym komisji przetargowej . Odpowiedzi na protesty przygotowuje komisja przetargowa.



§ 15
Prowadzenie postępowania

Postępowanie przetargowe prowadzi Komisja Przetargowa powołana przez kierownika zamawiającego  na wniosek koordynatora ds. zamówień publicznych. Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem Komisji Przetargowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.


Wykaz załączników:
- załącznik nr 1-Regulamin pracy Komisji Przetargowej
- załącznik nr 2- wzór rejestru zamówień publicznych o wartości powyżej 14 tys. euro
- załącznik nr 3- wzór projektu planu zamówień publicznych
- załącznik nr 4- wzór planu zamówień publicznych
- załącznik nr 5- wzór wniosku o wszczęcie postępowania
– załącznik nr 6 wzór wniosku o powołanie komisji przetargowej
- załącznik nr 7- wzór rejestru ofert
- załącznik nr 8 - wzór rejestru umów
- załącznik nr 9- schemat realizacji postanowień Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda- obieg dokumentów



§ 16
Traci moc Zarządzenie nr 31/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13.04.2007



§ 17
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin
Załącznik nr 1   do
Zarządzenia nr 9 /09
Wójta Gminy Ostróda
z dnia  16 lutego 2009r.


Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

		1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „Komisji" należy przez to rozumieć:

	     Komisję Przetargową działającą w oparciu o stosowne Zarządzenie nr ..../09 Wójta Gminy Ostróda z dnia ....................................

		2. Komisja rozpoczyna  działalność z dniem powołania.

		3. Skład komisji 
		   .  Komisja składa się  od  3 do 5 osób.      
           - Przewodniczącego
           - Sekretarza, którym co do zasady jest Koordynator ds. Zamówień Publicznych
           - członków

     

		4. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.      U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
    
		5. Przewodniczący komisji:

	  1). odbiera oświadczenia członków komisji, o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających im występowanie w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,

   	2). informuje kierownika jednostki o wystąpieniu okoliczności powodujących wykluczenie członka komisji,

	  3). wyznacza terminy posiedzeń komisji,

	  4). prowadzi posiedzenia komisji,

	  5). rozdziela pomiędzy członków komisji prace podejmowane w trybie roboczym, 
	  6). nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji postępowania,

	  7). informuje kierownika jednostki o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

	  8). reprezentuje komisję w wystąpieniach zewnętrznych,

	  9). po zakończeniu prac Komisji, przedkłada kierownikowi jednostki protokół postępowania o zamówienie publiczne wraz z załącznikami do zatwierdzenia.
		

6. Sekretarz Komisji 
1). prowadzi w sposób ciągły protokołu postępowania odzwierciedlającego poszczególne etapy posiedzeń komisji, wypełnia odpowiednie druki protokołu oraz dba o sprawny przebieg postępowania.
2). wydaje siwz, 
3). Sekretarz odpowiada za bezpieczeństwo przechowywania i nienaruszalności ofert oraz dokumentacji z prowadzonych czynności między spotkaniami komisji przed osobami nieuprawnionymi.




		6. Do zadań komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności:
    
    1). analiza wnoszonych protestów

    2). otwarcie ofert,

	  3). prowadzenie negocjacji albo rokowań z dostawcami lub wykonawcami,

	  4). ocena spełniania warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom,

	  5). ocena ofert wraz z propozycją wyboru oferty najkorzystniejszej,

  	  6). sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wg druków ZP.



7. Otwarcie ofert:

 1). Przewodniczący Komisji przed otwarciem ofert przedstawi zebranym:

	a) skład Komisji Przetargowej.

	b) nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po wyznaczonym terminie.

	c) oferty, okazując, iż złożone one zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.
  
 d)   wielkość środków  jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

2) Po otwarciu każdej oferty, Przewodniczący odczyta, a sekretarz odnotuje na wymaganym załączniku, zawarte w ofercie:

	a) nazwę i adres oferenta,

	b) cenę oferty.

	c) termin wykonania zamówienia,

	d) okres gwarancji,

	e) warunki płatności,


 8. Po otwarciu i odczytaniu wszystkich ofert, członkowie komisji złożą pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 9. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy lub nie złożenia przez niego takiego oświadczenia, członek komisji podlega niezwłocznemu wyłączeniu z dalszego udziału w pracach komisji.

10. Informację o wyłączeniu członka komisji, przewodniczący komisji przekazuje kierownikowi jednostki, który w miejsce wyłączonego członka, może powołać nowego członka komisji.

11. Przewodniczący może również poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i podania wyników do publicznej wiadomości.

12. Ocena złożonych ofert:

1). W trakcie oceny złożonych ofert Komisja określi, czy wszystkie oferty:

a) odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ,

b) nie zawierają oczywistych omyłek, a w przypadku ich stwierdzenia Komisja odnotuje rodzaj błędu,

c) komisja powiadomi oferenta o dokonaniu korekty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny,

d) kierownik zamawiającego wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania,

e) kierownik zamawiającego  na wniosek komisji wyklucza oferenta lub odrzucić ofertę na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

f) w oparciu o złożone oferty, komisja dokona oceny spełnienia warunków wymaganych przez oferentów i odnotuje wyniki na odpowiednim druku ZP.

g) członkowie Komisji dokonają oceny złożonych ofert na odpowiednim załączniku ZP.

h) wykorzystując wyniki indywidualnej oceny ofert, Komisja sporządzi zbiorcze streszczenie i zestawienie na odpowiednim druku ZP.


13. W przypadku wniesienia protestu, kierownik zamawiającego zawiesi postępowanie do czasu rozpatrzenia protestu.

14. W przypadku udziału w pracach komisji rzeczoznawców lub biegłych, komisja odnotuje ich dane na wymaganym druku.

15. W przypadku nie podpisania umowy przez oferenta, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, komisja, spośród pozostałych ofert nie podlegających odrzuceniu, dokona ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej i propozycję wyboru przedstawi kierownikowi jednostki.


16. Po podpisaniu Protokołu postępowania przez Komisję i jego zatwierdzeniu przez kierownika jednostki, podaje  się wyniki postępowania zgodnie z zapisami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.



























	Załącznik nr 2
Do Zarządzenia nr 9  /09
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 lutego 2009r.

Wzór rejestru zamówień publicznych powyżej 14 tys. euro
L.p./
numer sprawy
Przedmiot zamówienia
Tryb udzielonego zamówienia


Rodzaj 
Data zawarcia umowy/numer umowy 
nazwa wykonawcy
Wartość umowy (netto)
Wartość umowy (brutto)
Uwagi
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
















Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr   9 /09
Wójta Gminy Ostróda
 dnia 16 lutego 2009r. 


zamówienia o wartości powyżej 14.000 euro

Lp.




Przedmiot zamówienia 
/ opis ogólny /
symbol ze wspólnego słownika 
Zamówienie nowe /
kontynuacja  ( nr decyzji lub umowy)
 wszczęcie procedury/
Pożądany termin realizacji
 kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia   
Pozycja planu finansowego
























Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr  9/09
Wójta Gminy Ostróda
 dnia 16 lutego 2009r. 

Projekt Planu realizacji zamówień publicznych  i zamówień poniżej równowartości 14.000 euro Gminy Ostróda na rok…………….

zamówienia o wartości do 14.000 euro

Lp.




Przedmiot zamówienia 
/ opis ogólny /
podstawa prawna
Zamówienie nowe /
kontynuacja  ( nr decyzji lub umowy)
 kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia   
Pozycja planu finansowego










zamówienia o wartości powyżej 14.000 euro

Lp.




Przedmiot zamówienia 
/ opis ogólny /
symbol ze wspólnego słownika 
Zamówienie nowe /
kontynuacja  ( nr decyzji lub umowy)
Pożądany termin realizacji/ 
wszczęcie procedury

 kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia   
Pozycja planu finansowego












              Załącznik nr 5
				     do Zarządzenia nr  9    /09
                                                 Wójta Gminy Ostróda
                                                   z dnia 16 lutego 2009r.

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania

……………………………………..
                                                                             		miejscowość               dnia         

ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY
OSTRÓDA		
………………

WNIOSEK
o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Nazwa zadania........................................................................................................................
2. Opis przedmiotu zamówienia (w tym zakres rzeczowy)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wartość zamówienia
Przewidywana wartość zamówienia …………………… złotych netto/euro.
1 euro = ………………. Zł

4. proponowany tryb postępowania wraz z podstawą prawną...................................................
...................................................................................................................................................

5. zamierzona kwota przeznaczona na realizację zamówienia
    ……......................................................złotych zapisana w 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. termin realizacji zamówienia
…………………………………………………………………………………………………
7. Warunki udziału w postępowaniu..........................................................................................









	         					      			 Załącznik nr 6
						       			 do Zarządzenia nr   9   /09
       			 Wójta Gminy Ostróda
									  z dnia 16 lutego 2009r.


                                    ………………………………………………					miejscowość 	dnia

Wzór WNIOSKU 
o powołanie komisji przetargowej


1. Nazwa zadania 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Proponowany skład komisji przetargowej

Przewodniczący komisji      ………………..       ………………...………    ………………….
				stanowisko		imię i nazwisko		
Sekretarz komisji                 ………………..       ………………...………    ………………….
				stanowisko		imię i nazwisko		
Członek komisji                   ………………..       ………………...………    ………………….
				stanowisko		imię i nazwisko			
Członek komisji                   ………………..       ………………...………    ………………….
				stanowisko		imię i nazwisko			
Członek komisji                   ………………..       ………………...………    ………………….
				stanowisko		imię i nazwisko			


				                                  …………………………………………..
				 		          Koordynator ds. zamówień publicznych






Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 9   /09
Wójta Gminy Ostróda
Z dnia 16 lutego 2009.


REJESTR SKŁADANYCH OFERT	

na ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
								Nazwa zadania
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lp.
Data i godzina złożenia oferty
Sposób dostarczenia oferty
Osoba przyjmująca ofertę
Uwagi






Rejestr zakończono na pozycji nr ……………………
Data: …………….. podpis …………………………..
Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr  9  /09
Wójta Gminy Ostróda
                                                                                                                                                                              z dnia 16 lutego 2009r.
         
rejestr umów- wzór

l.p.
nazwa zadania
data zawarcia umowy
numer umowy 
wartość umowy brutto/ netto
wykonawca
czas realizacji 
gwarancja



































załącznik nr 9
Schemat realizacji postanowień Regulaminu Zamówień Publicznych
w Urzędzie Gminy Ostróda
Obieg dokumentów
Koordynator ds. zamówień (na podstawie projektów planów przekazanych przez kierowników referatów)
Plan zamówień
Budżet gminy
Zatwierdzenie planu
Wniosek o rozpoczęcie postępowania
Kierownik jednostki
Rada Gminy
Kierownik referatu
Zatwierdzenie wniosku
Kierownik jednostki
Opracowanie dokumentacji
Koordynator ds. zamówień (we współpracy z radcą prawnym, kierownikiem referatu, sekretarzem gminy)
Zatwierdzenie dokumentacji

Kierownik jednostki
wniosek o powołanie komisji przetargowej

Koordynator ds. zamówień
Zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej

Kierownik jednostki 
file_0.wmf
 




	
Kierownik jednostki 
Wybór oferty
podpisanie umowy

Komisja przetargowa zgodnie z zakresem obowiązków z regulaminu, zał. Nr 1 
Przeprowadzenie 
postępowania

Koordynator ds. zamówień
(sekretarz komisji) 
Rozpoczęcie procedury
ogłoszenie




