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Galeria Miejska we Wrocławiu 
ul. Kiełbaśnicza 28 
Wrocław 

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

WYŁĄCZONYCH Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA USTAWY PZP 

 
Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych:  

1. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907  
z późn. zm./  

2. Ustawa z dnia 27.09.2009 r. o Finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 
późn. zm./.  

 
§ 1 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o : 

1. jednostce/zamawiającym - oznacza to  Galeria Miejska we Wrocławiu;  
2. kierowniku jednostki – oznacza to Dyrektora jednostki,   
3. pracowniku merytorycznym – oznacza to odpowiedzialnego pracownika, którego obowiązki 

obejmują załatwianie spraw związanych z przedmiotem danego zamówienia, 
4. Pzp - oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 

2013 r., poz. 907 ze zm.),  
5. zamówieniu - oznacza to zamówienie publiczne w rozumieniu Pzp, którego wartość bez 

podatku od towarów i usług nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty o 
której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, 

6. przedmiocie zamówienia - oznacza to dostawy, usługi i roboty budowlane w rozumieniu 
Pzp. 

 
§ 2 

Regulamin określa reguły, formy i tryb udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i 
roboty budowlane, których wartość szacunkowa w danym roku budżetowym, ustalona z 
należytą starannością, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa 
w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.    

 
§ 3 

1. Określenie wartości szacunkowej zamówienia powinno nastąpić z zachowaniem zakazu 
dzielenia zamówień oraz zaniżania wartości zamówień w celu uniknięcia stosowania 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczenia wartości 
zamówień określa się zgodnie z art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.  

 
§ 4 

1. Niniejszego regulamin nie stosuje się do zamówień, których wartość szacunkowa 
(netto) nie przekracza równowartości kwoty 4000 euro. 



Galeria Miejska we Wrocławiu 

2 
 

2. Udzielanie zamówień powyżej równowartości 4 000 euro netto do kwoty stanowiącej 
równowartość 15 000 euro netto następuje z należytą starannością i zostają one 
udokumentowane w postaci notatki służbowej dokumentującej rozeznanie rynku, 
wydruków, rachunków lub faktur VAT odpowiednio opisanych. Rozeznania rynku 
dokonuje pracownik merytoryczny ze względu na przedmiot zamówienia.  

§ 5 
1. Jednorazowych zamówień o wartości powyżej równowartości 15 000 euro netto 

dokonuje się na podstawie zasad wyboru oferty, określonych w § 6 niniejszego 
Regulaminu.  

2. W przypadkach uzasadnionych charakterem zamówienia lub niezwłoczną koniecznością 
jego udzielenia tj., w przypadku:  

a) konieczności wykonania zamówienia w trybie pilnym, nagłym lub awaryjnym, 
wymagającym jego niezwłocznej realizacji ze względu na interes publiczny lub 
specyfikę przedmiotu zamówienia, 

b) gdy ze względu na szczególny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót 
budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji konkretnemu Wykonawcy, 

dopuszcza się odstąpienie od obowiązku rozeznania rynku i kierowania zapytania 
ofertowego do wykonawców, dot. zamówień powyżej kwoty stanowiącej równowartość 
15 000 euro netto po uzyskaniu zgody kierownika jednostki, z pominięciem trybu 
określonego w ust. 1.  

3. Udzielenie zamówienia w trybie ust. 2 wymaga uzasadnienia potrzeby na piśmie.  

4. Zamówień o wartości powyżej 15 000 euro a nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro udziela się na podstawie zleceń lub umowy.  

 
§ 6 

1. Procedura rozpoczyna się przygotowaniem pisemnego wniosku  przez pracownika 
merytorycznego, zwanego dalej ,,Wnioskiem”.  

2. Wniosek podlega akceptacji kierownika jednostki. 
3. Zaproszenie do składania ofert odbywa się w drodze zapytania ofertowego, 

kierowanego do kontrahentów w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej lub faksem z 
podaniem terminu składania ofert. 

4. Zapytanie ofertowe kieruje się do co najmniej 3 wykonawców świadczących dostawy, 

usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, o ile na rynku istnieje 

3 potencjalnych wykonawców danego zamówienia. W przeciwnym razie zapytanie 

kieruje się do mniejszej liczby wykonawców. 

5. Kryterium wyboru oferty mogą stanowić:  oferowana cena, koszt eksploatacji,  warunki 

gwarancji, doświadczenie wykonawcy, walory użytkowe, estetyczne i jakościowe oraz 

inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, tj. funkcjonalność, parametry 

techniczne, terminy płatności, itp., o ile zostaną przewidziane w zapytaniu ofertowym. 

6. Jeżeli wysłano zapytanie ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców  

a otrzymano w jego wyniku tylko jedną ofertę, to uznaje się ją za najkorzystniejszą. 

7. Jeżeli wysłano zapytanie ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców a nie 

otrzymano żadnej oferty - dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez 

zachowania procedury, o której mowa w § 6. 

8. Dopuszczalne jest prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Z przeprowadzonych 

negocjacji sporządza się notatkę służbową. 
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9. Zamawiający obowiązany jest rozpatrzyć wszystkie oferty zgłoszone w wymaganym 

terminie. 

10. Zgodnie z ust. 8 Regulaminu, rozpatrzeniu podlegają także oferty złożone przez 

kontrahentów, do których nie zostało skierowane zapytanie ofertowe. 

§ 7 

1. Przebieg oraz wyniki postępowania wyboru oferty dokumentuje się w formularzu 

wyboru oferty.  

2. Po zakończeniu procedury wyboru oferty przygotowuje się projekt dokumentu  

(np. zlecenie, zamówienie, umowa) dotyczącego realizacji zamówienia.  

§ 8 

Po zastosowaniu procedury, o której mowa w § 6 Regulaminu, dokument (np. zlecenie, 

zamówienie, umowa) kierowany jest do Głównego Księgowego celem wstępnej kontroli  

w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych.  

 

§ 9 

1. Pracownicy merytoryczni jednostki są zobowiązani, z tytułu powierzonych im obowiązków, 
do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do przestrzegania zawartych w nim 
postanowień. 

2. W sprawach nie objętych treścią Regulaminu mają zastosowanie obowiązujące przepisy. 
 

§ 10 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 


