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ilyrcktona §ornu Pornocy §połecznej rv R.uskich Pi*skaelr z dnia {}5.S2.ŻO2ir.

w sprarvi* Ęvpr$wadzellia Regu&amirru ${izieiania zar*ówień puh§icznych o wał"**Śt:i

nieprzeąił,aczająeej kw*s 136} *t}$,*& zł wskazanej w arź. 2 łrst. l Pkt 1 ustavl';l'

Fyawo zaprąóęvioń puŁliezmych.

Na podstawie przepisów ustaw:

i. Ustawa z drńa 1 1 nrześni ażal9r. Frawo zamówień pubtricznyeh

(Dz. U. z ż4.tra.}al9r. paz. 20L9 z póź. zm.}

ż. Ustawa ż7 slerpńażaa9r. o finansach publicznych (Dz, TJ. z28"0ż,Ża2Łr. Poz, 3fi5)

Zaruądzarn co następuje:

§t

Wprowadza się Regulamiir udzielarnazarnówień publicznych o wartości do t30 000,0fi zł.

§2

Traci rnoe Zarządzenie nr 7ll2l2ańr. z dnia 0tr.Iż.2016r. Dyrektora Domu PomocY

Społeeznej w RusLich Piaskach w sprawie wprowadzenia regulaminu udzietrania publicznYch,

kiorych wartość nie przekraczawyrŃotej w złoĘch równowżności kwoĘ 30 000 euro.

Zńąrztiki:Nr t: Regulamin udzielania zamówień publicznych o rł'artości dq; 13Ct 000,00
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Otrzymują

1. lr{alek Falvliszak - głowny księg*lnry
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REGU§-,AMIN

UDZiEŁANIA Z,Ą&€GvV§tŃ PLTBI,ICZNYCF{
$ wAR.OŚCi NiEFRZEKK§ŁĄCZ,A"}ACE§ KWOTY 13i} fiOs ZŁOTYCr{ 1ryS§<_ĄZ_Ą§EJ

\ry ART. ż t]sT. i PKT 1 USTAWY PRAwo Z,Ą§{GWIEŃ PUtsLICg}{YCI,r{.

§ 1,

1. Regulamin stosuje się do uózielania zanrówięń publicznych o wartości nieprzekraczĄącaj kwoĘ
130 S00,00 złaĘch wskazanej w art. 2 ust. i pkt 1 ustawy-Frawo zamówień publicznych (Dz.\l. z
24.1a.żal9r paz20l9 zpóż. zm.)
2. Ptzy udzięlaniu zamówień należy przestrzegać zasad,"

1) zachowania uozciwej konkurencji, róvmego traktowania wykonawcóą propoĄonalności
i przejrzystości
2} racjonalnego gospodarowarria środkami publieznyrni w tym zasady rnydatkowania środków
publicznych w sposób celowy, oszczędny ataz umożliwiający tenninową realizację zać,ń, a takżę

§ zasaćy optymalnego doboru metod i śrcdków w ceiu uzyskania najlepszych efektów z danych
nakładów
3. Crynności rwiązane z udzielęniem zarcrówienia wykonują pracownicy DFS w Rtlskich Piaskaoh
zaperłniający bezstronność i obiektyrvizrn
4. Zarnówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych nrechanizmów flnanso\Ąrych
udzielane są na podstawie Regulanrinu z zachcwarriem w;.tycznych wynikających z przepisów
prarł:rvclr i dokumentów okreśIających sposćb udzieiania takich zamówień.
5. Za pru"sttzęganie przepisów Regulanrimr odpowiadają pracov,tricy - kierawniey działórv luh
prac,ł*nik wnioskuj ący o udzielenie załnówienia.

!

§2
i. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia pracorłmik wnioskujący szaeuje
z naieĄxą starannością wartość zarnówierri a, w szozególności w celu ustalenia:
i ) cz}, istnieje obowiąek stosowania ilstawy Frawo zamówień publicznych
2j cz.t rłydatok ma pokrycie w planie rzęc,zlwó * finansowyrn
2, Podstawą ustalenia wartości zamówienia.jest całkowite szacunkovve wynagrodzerrie wykonawcy
bez podatku VAI
3. Szacunkcwą wartość zarnówienia i.lstala się przy zastosowaniu jednej z następującyctrt nretod:

1) analizy cen rynkowyctrr
2\ a*alizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie paprzedzającytT} rnoment
szaco:ł-arria wartości zarnówięnia {np" w poprzednim roku budzetowyrn) uwzględrrieniern zmian
iiościow_vch
3) a:ralizy cen ofertowyeh, złażonych w postępowaniach prowadzcnych przaz zarnawiająeego lub
zarrzawieil udzielanych ptzez innyclr zarnawiających, obejmujących ana}ogiczny przedmiot
zan:óvłienia
4. Szacunkową wańośó zarnówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie zestawienia rrp.

{w formie kosńcrysu inwestorskiego) rodzaju , zak"resu i itrości robót budawlanych wraz z ich
cenami ryŃowynłi
5" Ustalenie szacunkcwej wartości zamówienia jeźeli \^rymaga tego specy{tka zamówienia mcże
być udokumentowana w postaci notatki służbowej , załąezonych do niej dokumentów
Dokunrentarni potwierdza"jącynri ustalenie szacunkowej wartości zamówienia mcgą byc
w szczegóiności:
|) zap,tanie cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców
2) odpowiedzi cenowe nykonawców
3) wydruki ze stron internetowyeh zawierając§ *eĘy usług i towarów {opatrzone datą wydrrrku)
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4) i<opie ofen 1ub umću. i inn_vch p*siępcwań 1*bejnrujących analogiczn,v przeintiot zar:;,i\.-_]_,l
z okresu poptzedzającego moment szacowania "lvartości zanrówienia
6. Niedopuszczalne jest dzieienie i zanizanie vrartości zamówienia w cetru cryrinięeia oŁc,,*,-.z"z.\ll

sto so wania usta.ń_y Praą,o zamówień pulrl iczn5i6fu ,

7" Pizygotc=ńlani- wniosek o udzieienię zamówi,gnia podlega zatxNier&zeniu przez Dvrektora Dom,;
P*n:*c1, Spcłecz-ei r.i Ruskich Fiaskacłr trub ą, zastępst,wie - głównego ksiegcłu,egł"

§3
i. Procedurę udzieienia zamówieniawszęzyftasię po przęzńażęńe pisernnego wniosku do
Dyrektora DPS.
2. Wniosek o którym rnowa ust 1 zawietaw szazególności:
1) opis przedmiotu przedmiotu zarnówienia zamówienia
ż} szałuttkową wart*śó zarnówięnia z adnotac.ją na jakiej podstawie dokonano jej określenia lub
m§gą być zŃąezane odpo,wiednie dokumenty, notatki sfuZbowe itp.
3) terrnin wykonania zamówienia
3i proponowany sposób wyboru wykonawcy
4) kr5,teria oceny ofert
3. Prrygotowany wrriosek o udzieienie zamówienia podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Domu
Pornocy Społecznej w Ruskich Fiaskach lub w zastępstwie - głównego księgowego.
4. \Ę!bór oferty najkcrzystniejszej następł"lje spośród co najmniej 2 waźnych ofert na postawie
Ęteriów oeeny ofert okreśłonych w zapytaniu o1b*owym. W szcególnych sytuaojach gdy
u'postępowaniu wpłynie jedna wtzna oferla ( np. specyficrny przednriot zantówienia, łgrwtiezana
na lokalnym rynku Liczbarrykonawcóił,) w sytuacji gdy zamawiający opublikuje zapfiatzie
of-ertoląę na swojej stronię irrternetowej i skieruje zapytanie ofertowe do co najrnniej trzech
rrł-konawców, zairiawiający rnłżę uznał zasadę i<cnkurencyjności za spełnioną tprzyjó ofertę do
realizacji.

§4
i. C4,nność ,;v.vboru wykonawcy przeprowadzapraccwnik wnioskujący w jedrrej lub w kilku
formach:
1) pcprzez zarnteszczerue zapytania of,ertcwego n astronie internetowej zamawiającego
2'| poprzęzprzłkazmie zapytania of,ertowego ec najmniej do trzech potencjainyctr wykonawców
(lłl-jątkowo jeżeli jest to podyktowane brakiem rvykonawców przedmiotu zamówienia na
iokainym rynku, zarnawiĄący rnoże przekazaŁ zapfiarie do co najmniej dwóch wykonaweów)
3i paprzez zebrafiie co najrcdej ttzęch ofert pubiikowanych na stronaclr internetowycir, z datą,
zasv,terajłych cenę pfoponowan ą przęz, potenej alnych wykcnawców.
4} zułłeszczenie zapytania ofcrtowego na stronie internetowej zamawiająeego jest obowiązkowe
lv przypadku udzielarria zarnówienia o wartości przekraczająael kwotę 20 000,00 zł
2. Zapyżanlę ą:fertowe powinno zavłięrae w szczególności:
ii opis przedmiotu zamówienia
2) tentin rcalizacji zamówienia
3} kry. eńa oceny ofer"t - kryłeriami oeerry ofert są eena lub koszt , 111ogą byó irxre kryteria
cldnoszące się do przed,miotu zamówienia
4) tennin i sposób składania ofert.
5) zatreżńe od przedniiotu zamówienia, ntoze za,wietać istotne postanowienia urnolłry"

§5
!. Zarnówienia u<lziela się wykonawcy wybranefilu zgodnie z przepisami regulaminu
2. Fo dokonaniu w.vŁroru wykonawcy, praco\M}ik ivnioskujący przedstawia do zatvłiędzenta
Dyrektorowi DPS i gł. księgo,wefi}u: protokól zamuwienia publicznego
3" Protokół zamówięnia publcznego zarviera w szezególności
1) określenie naz:wy i przedmiotu zarriówienia

/
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2) infonnację o sposobie wyboru *ykor{§ilryi:;"ł"i-l]':" 
': : "

3) nazwy firm, klórę zŁłżyły oferty zca{Łą
4) nazwę finny wybranej oferty najkorzystniejszej zaę§ą
5) uzasadnienie wybaru
4. Niezwłocznie po zatwtęrdzęniu protokołu zamówienia pubtricznego, przekaĄe się informację
(zawiadomienie) o udzięleniu zamówieniazaznaczeniem nazwa (firma) siedziba wybranego
wykonawcy,*,akże cena wybranej oferty wykonawcom, kórzy ńaży|i ofeĄ w postępowarriu,
5. Jężeli zapytanie ofertowe było opublikowane na stronię intęmetowĄ załnawląącego, infonnację
o wyborze najkorzystniejszej oferty, zarnallliający zamieszcząt|atej stronie"
6. Umowę w sprawie zamówień publiczrrych, których wartcść nie przekracza 13000,00 zł zawiera
się na podstawie zŃąezcnego do zapytania oferowego wzoru umowy cłlyba źe specyfika
przedmiotu zarnowienia \łĄj/maga oddmiennych postanowień.

§6
Zasady określone w niniejszynr regularninie nie dotyaząłvydatków "w Ębie awaryjnym", którycl:
rcallzałja konieczna jest niezwłocznie, ze względu nabezpiaczeństwo rnieszkanek i pracoi.łmikóą
likrł,i<iację lŃ zabezpieczenie powstałyeir awarii itp. Udokumentowaniem wydatku rv "trybie
awalyjnym" jest odpowiednia adnotacja z uzasadwieniem na odwrocie faktury lub notatka
sfużbowa.

§7.
Zamówienia o wartośei brutto do 2000,00 zŁmagąbyó realizorł,ane bez konieczności prowadzenia
d*kurnentacji określcnej w mniniejszym roguian:inie. §/ Ęłn przypadku zamówienie jest
reaŁizcvłałe w sposób łszezęóny i ceiowy, z zaclrorłaniern zasady naleĄĄej starannośei i uzyskania
najlepszych efektów z danyctrt nakładórnł Na odwrocie faktury praeownik za.łllv,leńzający ruydatek
pod względem merytory§znym opisuje eel rłydatku miejsce zużycialub zamontowania, ciazwisko
pracownika odpowiedzialnogo odpowiedzialrrej, itp.

§8.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem ffiogą mięć zastosowanie przepisy rrstaw: Frawo
zamorvień publicznycłł, Kodek o3rvilny oraz inne przepisy cbowiązującego prawa.

§9.
B,'celu prowadzenia procedury zamowień o wartości do 130000,00 zł mogą być stosowane
przykładowę wzary dokumentów, które sązŃącznikiami do regularninu.
Załączaikt:
Nr 1 wniosek o udzielenie zamówienia
Nr 2 Forrnularz zapfiarlia ofertowego
Nr 3 Frotokół zamówienia publieznegs
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ZaŁącz,riknr 1 do regulaminu zarnowięńo wartości do 130 G00,00 zł

wniosek o udzielenie zarnówiexaia

DPS.AG.3230.

1. Przedmiot zamówienia:
Rcbcta budow,lana:
Dostalva:
Usługa:
L\u.

L 2, -1zczegółowy 6pi. przedmiotu zamówienia

3. \i artość zanlórł,ienia

4. Terrnin realizacji

...( podstawa wailcści i",:b kaikulacj* )..

4 proponowarry sposób wyboru wykonawcy

5. Kryteria oceny ofert

6 . Inne wymagania Zamawtającego ..

Załączńl<t:

Spałządził:

Gł" księgcwy

Ł
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Data Zatą,ierdzarn Syr*k_tor



ZŃączntk ni,2 do ie_qula;:tiilu zanówień c wartcści da 130 0G0,00 zł

F,ORMULAR.Z ZAPYTANIA oFERTO\ilEGo

Dom Pomocy Społecznej w Ruskiclr Piaskach zwTaca się z prośbą o podanie
Ce§l' Zarnorł*lelila: c rł,ailości szacunkowej d* l3000,C zł. zgodnie
z reg;r.lła poszukiwania dostawców na zasadach konkurencyjnych.

Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej Ruskie Piaski 59. ż2-413 Nielisz, tel/fax (84)6313408,
e-maii : sekretariat@dps-ruskiepiaski.pl

C Przedmiot zarnówienia: {radzą szczegółowy opis)

Tentrin realizatji:
\\:arułki płatności:/ okres gwarancj i
"-:l,,.:,ii udziałrl" w postępowaniu/Kryteria rłTrboru najkcrzystniejszej ofbrty: najnizsza cena / ir:ne
i i,;:r: nalez;,przesłać fasęnr nr (E4) ó3i3408, e-rrail: sekretariat@dps-ruskiepiaski.pl luir
.. _-:,-.].z\ c dc DFS Ruskie Fiaski dł dnia: ........ do gorlz. .,......

1tr'vkcnawca: Nazwa i adres:

cena brutto

L
Słownie

Si.łaciając otbfię oświadczam ly, że zapłztrałem się z opisem przedrniotu zamówienia i wanlnkami

.j",g.-l.+ykłnanla, projekteril uittcwy, nie v;ncszę do nich zastrzężęń.

pieczątka firmovra pieczątka irr:ienna i poc|p:s

csob,y uprarł,i-rionej i ub pr;dlis
cąr,teiny

DoĘ{ pOIVi9CY {iFul,i]:{;ż,ir i,l-:
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dnia

I

DPS,AG.3230...,............



Załącznik. nr 3 do reguiain'lnu zamór,vięń o ołartości do i30 000,00 zł

DPS.AG. 3]30.

PR.ETSK Ói, zamówienia publicznego,
którego wartość nie przckracza kwoĘ 13& €}fiEofiG zł

\\- celu realizacji zamówieni3:.,....,......". ..,.opis opisz przedmiotu zanrótvienia
zgodnie z reglil,ą poszukir,venia

rrl,konar,vców na zasadach konkurencyjnych, przeprowadzono razpaznanie cenowe
\\, fomie zap3źania ofertowego na przygotowanym fomularzu zap;Ąania oferlow,ego,
zaproszono (wpisać liczbę) 1-1rmy,, (fanem e-rnailem, opublikowano na stronie intemetolł,ei)

C wpfuęŁy " oierty wyłnienione w tabeli:

przednriot zam órvi eni a Cena brufio,
inne krlteria

1

t
Wybór oferĘ:
Wybrano ofertę (nazwa i adres wykonawcy................
Z ceną
uzasadnienie wyboru"..

prow-adzący postępowanie

Głór.vny ksiegowy

E(fIt[ F"OMCCY §ł$J:.ji)(.:ż.{u ii"]lr .drrskźctl Fisskncłl
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data Zatwlęrdzanr Dyrektor
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