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Zarządzenie nr  10/2009
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 lutego 2009r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy Ostróda.


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.), w związku z art. 44 ust. 1 i art. 47 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), uwzględniając Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7, poz 58)
zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się regulamin udzielania zamówień , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Gminy Ostróda zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów i Pracownikom Samodzielnym.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin

















  Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda
        nr  10 /09z dnia 16 lutego 2009r.


Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Gminy Ostróda


§ 1

	Kierownicy Referatów i pracownicy samodzielni dokonują zamówień poniżej 14 000 euro na dostawy, usługi i roboty budowlane na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Wydatki, o których mowa w ust.1 powinny być dokonywane w sposób celowy 
i oszczędny, z zachowaniem zasady należytej staranności i uzyskiwaniu najlepszych efektów z danych nakładów. 
Przedmiot zamówienia powinien  odpowiadać zadaniu zawartemu w planie finansowym i mieścić się w kwocie zaplanowanej na jego realizację.


§ 2


	Wartość szacunkową każdorazowego zamówienia  ustala się w oparciu o analizę cen rynkowych, a w przypadku robót budowlanych na podstawie kosztorysu inwestorskiego z zastosowaniem cen   czynników produkcji SEKOCENBUD.

Ustalenia wartości szacunkowej na roboty budowlane, orasz dostawy i usługi  dokonują pracownicy  merytoryczni poszczególnych referatów, sprawdza kierownik referatu, a w przypadku samodzielnego stanowiska sekretarz gminy. 
Informacje na temat zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, jego wartości szacunkowej, popartą analizą rynku wykonawczego, a w przypadku robót budowlanych kosztorysem inwestorskim, każdorazowo przedstawia się Wójtowi Gminy.



§ 2


1. Zamówienie poniżej 14 000 euro dzieli się na następujące grupy:
	zamówienia do 1000 euro

zamówienia od 1000 euro do 14 000 euro 







§ 3

	Zamówienia do wartości 1000 euro przygotowują Kierownicy Referatu lub osoby przez nich wyznaczone i pracownicy samodzielni z zachowaniem zasady należytej staranności i uzyskiwaniu najlepszych efektów z danych nakładów.

Do zamówień o wartości do 1000 euro z wyłączeniem robót budowlanych nie jest wymagane  zachowanie formy pisemnej umowy. 

§ 4

	Zamówienia o wartości od 1000 do 14 000 euro oraz na roboty budowlane przygotowują Kierownicy Referatów, samodzielni pracownicy lub osoby przez nich wyznaczone.

Kierownik Referatu, Samodzielne Stanowisko lub osoby przez nich wyznaczone przeprowadzają rozeznanie rynku mające na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia spełniającego możliwie w najszerszym stopniu wymagania, w szczególności analizuje ceny jakie oferują wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zapytania ofertowe do wykonawców i składane przez nich oferty mogą być kierowane pisemnie, faksem lub mailem.
3a. Oferty składane przez wykonawców zawierają przede wszystkim: cenę ofertową      wykonywanego zadania, popartą kosztorysem wykonawczym, termin wykonania zadania, warunki gwarancyjne.
3b. Oferty wykonawców są kierowane do Wójta Gminy Ostróda i składane w sekretariacie Urzędu Gminy.
	Zapytania należy kierować do co najmniej dwóch wykonawców, chyba że wykonanie przedmiotu zamówienia oferuje mniejsza liczba wykonawców.

Listę  wykonawców, do których skierowane będą zapytania ofertowe zatwierdza Wójt Gminy Ostróda. 
Po przeprowadzeniu analizy ofert prowadzone są negocjacje. 
Negocjacje prowadzone są każdorazowo w składzie trzy osobowym z udziałem kierownika referatu lub jego zastępcy – sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2. 
Zapytania i składane oferty oraz protokół negocjacji załącza się do protokołu zamówienia.
Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Protokół zamówienia wraz z załącznikami przedstawia się Wójtowi Gminy celem zatwierdzenia.
Udzielenie zamówień powinno być poprzedzone pisemnym zamówieniem 
lub zleceniem, a na roboty budowlane umową sporządzoną na piśmie.
W treści umowy każdorazowo wyznacza się osobę( pracownika merytorycznego, kierownika referatu bądź sekretarza gminy) odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacja umowy. 
Kierownicy referatów i samodzielni pracownicy prowadzą rejestr zawartych umów. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.





§ 5
	Dla usług i robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne w trybie natychmiastowym ze względu na awarię nie stosuje się zasad niniejszego regulaminu.

Zlecenie robót awaryjnych musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu określającego konieczność natychmiastowego wykonania i zakres niezbędnych robót. 
Protokół zatwierdza Wójt Gminy Ostróda.
Roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem aktualnych cen czynników produkcji. 


§ 6

	Dla realizacji dostaw i usług w powtarzających się okresowo i nie przekraczających wartości 14.000 euro (tj. kwiaty, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, w tym eksploatacyjne (np. tusze i tonery), oprogramowanie komputerowe i użytkowe, usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, usługi transportowe, paliwo itp.) zasad niniejszego regulaminu nie stosuje się.
	Realizacja ww. dostaw i usług odbywa się na bieżąco z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i możliwości w tym zakresie.

Realizacja ww. dostaw i usług odbywa się zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym 
w planie finansowym na dany rok budżetowy. Rozliczanie w tych przypadkach odbywa się wyłącznie w oparciu o faktury i rachunki. 





























Załącznik nr 1 do regulaminu

Protokół postępowania o udzielenie 
zamówienia na dostawy, usługi, których wartość wynosi 
od 1 000 euro  do 14 000 euro oraz na roboty budowlane





1.przedmiot zamówienia
robota budowlana                               □  
dostawa                                               □
 usługa                                                □
na.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy, kosztorys inwestorski)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Wartość szacunkową zamówienia netto ustalona w oparciu o .................................... wynosi ...................................................................zł ................... euro. 

4. Rozeznanie rynku
- zapytanie skierowano do
........................................................
........................................................

zapytanie skierowano pisemnie, faksem, mailem (właściwe zakreślić)
- oferty otrzymano od 
.......................................................
.......................................................
.......................................................
Oferty załączone do niniejszego protokołu



5.Negocjacje
W wyniku negocjacji przeprowadzonych w dniu ....... przy udziale oferenta ....:..........oraz przedstawicieli zamawiającego ................................. ustalono................................................................................................
 
6.Wybór oferty 
wybrano ofertę...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
za kwotę netto/brutto…………………………………

przedstawiciele zamawiającego
(imię, nazwisko, stanowisko)
............................................................                                     ………………………
............................................................                                                 (podpis)
............................................................                               



Zatwierdzam						
...................................................


































          załącznik nr 2 do regulaminu


Protokół negocjacji



W sprawie..............................................................................................

spisany w dniu ......................................................................................
w............................................................................................................
w  rokowaniach udział wzięli ze strony Zamawiającego:
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .......................................................

Przedstawiciel Wykonawcy .................................................................... 
zaproponował cenę : .........................................zł brutto
 /słownie: ............................................................... zł  /
Przedstawiciel Zamawiającego ..............................................................
zaproponował cenę .........................zł  brutto/słownie: .................................. zł brutto /,
Po dyskusji strony doszły do zgodnego ustalenia ceny zamówienia, która wynosi  .........................................................zł brutto /słownie: ...................................... ......................zł brutto/

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określi umowa /zlecenie/ zawarta pomiędzy stronami.
    Zamawiający:                                                                           Wykonawca:
....................................
...................................
..................................
					Zatwierdzam:








     Załącznik nr 3 do regulaminu

rejestr umów- wzór

l.p.
nazwa zadania
data zawarcia umowy/
numer 
umowy
wartość umowy brutto/ netto
wykona-wca
czas realizacji 
okres 
gwara-
ncji
forma 
zabe-zpieczenia
kwota 
zabezpieczenia




















