
REGULAMIN  

określający zasady udzielania zamówieo publicznych przez Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach, 

których wartośd nie przekracza równowartości netto 30 000 euro (w przeliczeniu na złote) 

§1 

Ilekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Regulaminie – należy przez to rozumied niniejszy Regulamin. 

2.  Ustawie – należy przez to rozumied ustawę z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych 

(Dz.U.2004 Nr 19 poz. 177). 

3. Zamawiającym – należy przez to rozumied Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach. 

4. Wykonawcy – należy przez to rozumied osobę fizyczną, prawną, jednostkę organizacyjną, nie 

posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła zamówienie 

lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia. 

5. Zamówieniu – należy przez to rozumied umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym 

 a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. 

§2 

1. Niniejszy regulamin stosuje się do zamówieo, o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 

Zamówieo Publicznych, tzn. zamówieo, których wartośd nie przekracza równowartości netto 

30 000 euro (w przeliczeniu na złote). 

2. Kurs euro zastosowany w niniejszym Regulaminie jest kursem ogłaszanym przez Prezesa Rady 

Ministrów w drodze Rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówieo (na podstawie art.35 ust.3 ustawy Prawo 

zamówieo publicznych). 

3. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwośd odstąpienia od przepisów 

niniejszego Regulaminu, po uzyskaniu zgody Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty 

w Świętochłowicach. 

§3 

1. Zaproszenie do składania ofert odbywa się w drodze zapytania ofertowego w formie pisemnej, 

skierowanego do co najmniej 3 podmiotów, przesłane listem poleconym, faksem, pocztą 

elektroniczną, przekazanego osobiście oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

2. Zapytanie ofertowe zawierad powinno: opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji 

zamówienia, termin i miejsce składania ofert, informacje o możliwościach kontaktu 

Zamawiającego z Wykonawcami. 

3. Wykonawca może złożyd tylko jedna ofertę. 

4. Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny oraz innych kryteriów określających przedmiot w zapytaniu ofertowym. 

5. Zamawiający wyklucza oferty Wykonawców, którzy uprzednio wykonywali dla Zamawiającego 

zamówienia w sposób niestaranny, a w szczególności: 

- nie wykonali zamówienia w terminie umownym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

- dostarczyli towary o niewłaściwej jakości, 

- nie wywiązali się w terminie warunków gwarancji bądź rękojmi, 

- wykonali zamówienie obarczone wadą powodująca koniecznośd poniesienia przez 

Zamawiającego dodatkowych kosztów 



6. Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach: 

- treśd oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

- złożenie oferty stanowi czyn zabroniony w świetle przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

- ofertę złożył Wykonawca wyłączony z udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający unieważnia postępowanie w następujących przypadkach: 

- nie zostanie złożona żadna oferta, 

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa środki, które Zamawiający przeznacza na realizację 

zamówienia 

- wystąpiły uzasadnione okoliczności, które spowodowały rezygnację z zamówienia 

 

§4 

1. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania w przypadku realizacji zamówieo, których wartośd nie 

przekracza 2000 PLN bez podatku od towarów i usług, w świetle przepisów art.2 i art. 32-34 

ustawy Prawo Zamówieo Publicznych. 

2. W przypadku zamówieo, których wartośd nie przekracza 2000 PLN netto, Zamawiający 

zobowiązany jest do zbadania rynku zgodnie z zasadą uzyskania najlepszych efektów 

i racjonalnego wydatkowania danych nakładów  finansowych, co potwierdza notatką służbową. 

§5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym, Regulaminem stosuje się przepisy: 

1. Ustawy Prawo zamówieo publicznych z dnia 29stycznia 2004r. 

2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. 

3. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 

2004r. 

4. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. 


