
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin udzielania zamówień,  

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro  

w  Centrum Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego 

Województwa Śląskiego  w Gliwicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Podstawa prawna: 
 

1. Art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, 
poz.869 z późń. zmianami) 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  
Dz. U.  2019, poz.1843 z póź. zmianami) 

3. Obowiązujące Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych. 

 
 
 
 
 



 
Przepisy ogólne 

 
§ 1 

 
1. Podmiotem zamawiającym w rozumieniu Ustawy jest Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach reprezentowane 
przez Dyrektora Centrum. 

 
 

2. Za organizację, wdrożenie  i  nadzór  nad  prawidłowym  stosowaniem  w  CKZiUWŚ 
w Gliwicach regulacji dotyczących zamówień publicznych odpowiada Dyrektor, 
współpracując z Główną Księgową, pracownikami Kadry Kierowniczej i pracownikami 
administracyjnymi. 
 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych 

o wartości szacunkowej do 30 000 € 
 

§ 2 
  

1. Zamówienia  dostaw, usług, robót  budowlanych  których  wartość  szacunkowa  netto  
nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 30 000 €, zgodnie z planem 
finansowym, są dokonywane na podstawie zasad określonych niniejszym regulaminem  
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem  zasady  uzyskania  najlepszych  efektów  
z danych nakładów. 

 
2. Zamawiający obowiązany jest traktować wszystkie podmioty ubiegające się o 

zamówienie publiczne na równych prawach i prowadzić postępowania o udzielenie 
zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.  

 
3. Wartość 1 euro określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych. 
 
 

§ 3 
 
Ustala się następujące sposoby przeprowadzania sondażu rynku i dokumentowania wyboru 
najkorzystniejszej oferty w zależności od szacunkowej wartości zamówienia:  
 
1. Rozeznanie cenowe powinno dotyczyć zapoznania się z taką ilością ofert, aby zapewnić 

konkurencję.  

 

2. Sondaż jako rozeznanie cenowe przeprowadza się w dowolnej formie: tj. telefonicznie, 
przez zapoznanie się z ofertami prezentowanymi na stronach internetowych,                   
w katalogach, folderach itp. 

 

3. Dla  zamówień  jednostkowych   o wartości  netto  do 2 000 €   procedury  regulaminu  
nie wymagają dokumentowania. 

 
 

 



 

4. Przy zamówieniach jednostkowych o szacunkowej wartości netto od 2 001 € do 14 000 € 
obowiązuje:  

1) sondaż w formie telefonicznej lub na podstawie dostępnych materiałów 
reklamowych, internetowych, ofert katalogowych lub indywidualnie 
dostarczonych itp. 

2) notatka  

 

5. Przy zamówieniach jednostkowych o szacunkowej wartości netto powyżej 14 000 € do   
30 000 € obowiązuje:  

1) sondaż w formie telefonicznej lub na podstawie dostępnych materiałów 
reklamowych, internetowych, ofert katalogowych lub indywidualnie 
dostarczonych itp. 

2) zapytanie ofertowe skierowane do wybranych w sondażu wykonawców 

3) notatka  

 

6. Zapytanie ofertowe dla dostaw i usług może być skierowane  pisemnie lub ustnie.  

   

7. Zapytanie ofertowe należy skierować do takiej liczby Wykonawców, aby zapewnić 
konkurencję (min.2 oferty). 

 

8. Oferta winna być złożona w formie pisemnej.  

 

9. Wzór notatki służbowej z dokonanego rozpoznania cenowego i wyboru najkorzystniejszej 
oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 
 
 

§ 4 
 
 
1. Za przeprowadzenie sondażu rynku oraz prowadzenie dokumentacji udzielenia 

zamówień odpowiadają Kierownik Gospodarczy lub pracownik merytoryczny, 
wyznaczony  przez  Dyrektora  do  realizacji  konkretnego  zamówienia. 
 

2. Kontrola zgodności zamówień dostaw, usług oraz robót budowlanych z planem 
finansowym spoczywa na Głównym Księgowym. 

 
3. Faktury są opisywane i sprawdzane zgodnie z obowiązującymi w tutejszej placówce 

regulacjami wewnętrznymi. 
 
4. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu pełni Dyrektor 

CKZiUWŚ w Gliwicach. 
 
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2020 r. 

 
 
Gliwice, 27.01.2020 r. 


