
ZarzJidzenie Nr 9/2014 

Prezesa Zarzadu ZWiK Trzebiatow Spotka z o.o. 

zdnia 30 kwietnia 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamowieh dIa projektow 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Srodowisko, 

ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30.000 euro 

§ 1. Wprowadza si§ w Zakladzie Wodoci^ow i Kanalizacji Trzebiatow Spolka z o. o. regulamin 
ramowych procedur udzielania zamowieh dIa projektow realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej w ziotych 
rownowartosci kwoty 30.000 euro, stanowiacy zaiqcznik nr 1 do niniejszego zarz^dzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarz^dzenia powierza si? jednostce realizuĵ cym projekty w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. 

§ 3. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

PREZE 

Z zarzq̂ dzeniem zapoznali si?: 

1. Dyrektor ds. technicznych Pan Aleksander Bemad 

2. Glowny ksi?gowy Pan Pawel Herman 

3. Glowny specjalista - kierownik oczyszczaini Pan^Bogdan Babicki 

4. Starszy Specjalista Maciej Nowak 



Zatqcznik nr 1 
do Zaa^dzenia nr 9 Prezesa Zarzadu ZWiK Trzebiatow 
Sp6tl<a z 0.0. z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

Regulamin ramowych procedur udzielania zamowieh dIa projektow realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej 

w ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro 

Rozdziat 1 

Szacowanie wartosci zamowienia 

§ 1. 1. Do zamowien, ktorych wartosc szacunkowa netto nie przekracza wyrazonej w ziotych 
rownowartosci kwoty 30.000 euro nie stosuje si? ustawy - Prawo zamowieh publicznych. 

2. W celu ustalenia wartosci zamowieh, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje si?: 
1/ sredni kurs ziotego w stosunku do euro stanowiacy podstaw? przeliczenia wartosci zamowieh, 

okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy - Prawo zamowieh 
publicznych, 

21 art. 32 - 35 ustawy - Prawo zamowieh publicznych, 
3/ ustalajq̂ c wartosc zamowienia uwzgl?dnia si? ceny rynkowe stosowane przy swiadczeniu dostaw, 

usiug lub robot budowlanych samego rodzaju, z uwzgl?dnieniem w szczegolnosci czasu i miejsca 
ich swiadczenia. 

3. Niedopuszczalne jest dzielenie zamowienia na cz?sci lub zanizanie jego wartosci w celu 
unikni?cia obowî zku stosowania przepisow ustawy - Prawo zamowieh publicznych. 

Rozdziat 2 

Procedury udzielenia zamowienia ponizej kwoty 30 000 euro 

§ 2. Ramowe procedury udzielania zamowieh publicznych regulowane s^w ukladzie: 
1/ zamowienia o wartosci do 2.000 zl netto 
21 zamowienia o wartosci powyzej 2.000 zl netto 

Rozdzial 3 

Zamowienia o wartosci do 2.000 zl 

§ 3. 1. Procedur? udzielenia zamowienia, ktorego wartosc nie przekracza kwoty 2.000 zl. 
rozpoczyna zaakceptowana przez Prezesa zarzadu notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku. 
Rozeznanie rynku polega na ustaleniu i wybraniu najkorzystniejszej oferty. 

2. Notatk? sporzqdza wyznaczony pracownik. Wzor notatki stanowi Zal̂ cznik Nr 1 do Regulaminu. 
3. Notatka zawiera: 

1/ opis przedmiotu zamowienia, 
21 termin realizacji / wykonania zamowienia, 
3/ aktualn^ wartosc przedmiotu zamowienia, oszacowan^na podstawie cen rynkowych lub kosztorysu, 
4/ nazw? i adres wykonawcow - co najmniej trzech, 
5/ proponowan^cen? oraz inne kryteria wyboru oferty, 
6/ dat? uzyskania informacji, 
71 propozycj? udzielenia zamowienia wybranemu wykonawcy. 

4. Dokumenty potwierdzaĵ ce dokonanie rozeznania rynku to w szczegolnosci: 
1/ skierowane do potencjalnych wykonawcow zapytania ofertowe wraz z otrzymanymi ofertami, 



21 wydruki ze stron internetowych przedstawiajq ĉych oferty lub informacje handlowe, 
3/ oferty, katalogi lub informacje handlowe przeslane przez wykonawcow z wtasnej inicjatywy 

5. Udzielenie zamowienia nast?puje ustnie lub pisemnie. 
6. Rozliczenie zamowienia nast?puje na podstawie prawidlowo opisanej faktury przez osob? 

odpowiedzialnq^za zamowienie, zgodnie z zamowieniem. 
7. Do faktury wybranego wykonawcy, za realizacj? zamowienia nalezy dol̂ czyc notatk? 

z rozeznania rynku oraz zamowienie lub umow?, jezeli byly sporzq^dzone. 

Rozdzial 4 

Zamowienia o wartosci powyzej 2.000 zl 

§ 4. 1. Procedur? udzielania zamowienia, ktorego wartosc przekracza kwot? 2.000 zl., a nie 
przekracza wyrazonej w ziotych rownowartosci kwoty 30.000 euro, rozpoczyna zaakceptowany przez 
Prezesa Zarzadu wniosek o wyrazenie zgody na rozpocz?cie post?powania. Kierownik zamawiaĵ cego 
wyraza zgod? na rozpocz?cie post?powania po uzyskaniu informacji od Glownego Ksi?gowego, ze 
zobowiqzanie dotyczace zamowienia miesci si? w planie finansowym jednostki, a na rachunku 
bankowym zamawiaĵ cego s^zgromadzone srodki pieni?zne na udzielenie tego zamowienia. 
Wzor wniosku stanowi Zat̂ cznik Nr 2 do Regulaminu. 

2. Wniosek o zgod? na rozpocz?cie post?powania powinien zawierac co najmniej: 
1/eel udzielenia zamowienia, 
21 opis przedmiotu zamowienia, 
3/ szacunkow^ wartosc zamowienia, 
4/ dzieii dokonania ustalenia wartosci zamowienia, 
5/ imi?, nazwisko i stanowisko osoby dokonujq̂ cej ustalenia zamowienia, 
6/ planowany termin wykonania zamowienia, 
7/ propozycje sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty lub wykonawcy. 

3. Opis przedmiotu zamowienia sporz^dza si? stosuĵ c odpowiednio art. 29 - 31 ustawy - Prawo 
zamowieh publicznych. 

4. Post?powanie przeprowadza pracownik merytoryczny odpowiedzialny za okreslony dzialalnosc 
w jednostce realizujq̂ cej projekt, wyznaczony przez Prezesa Zarzqdu. 

5. Zamawiajacy udziela zamowienia wykonawcy, ktory zaoferowat najkorzystniejsza ofert?. 
6. Udzielenie zamowienia nast?puje w oparciu o umow? pisemnq̂  okreslaj^c^ warunki realizacji 

zamowienia. 
7. W celu wyboru wykonawcy dostaw, usfug lub robot budowlanych stosuje si?: 

1/ zapytanie ofertowe o cen?, 
21 ogloszenie o zamowieniu. 

§ 5. 1 Wybor wykonawcy dostaw, usIug lub robot budowlanych w trybie zapytania ofertowego 
0 cen? przebiega nast?puĵ co: 
1/ zamawiajacy kieruje w formie pisemnej /pismo, faks lub e-mail/ zapytanie o cen? do wybranych 

przez siebie wykonawcow i zaprasza ich do skladania ofert. Wzor zapytania stanowi zat̂ cznik 
Nr3do Regulaminu, 

21 wraz z zaproszeniem do skladania ofert zamawiajacy przekazuje informacje niezb?dne 
do przygotowania i ziozenia oferty: 

a/ nazw?, nr telefonu, e-mail i adres referatu zamawiajqcego a jezeli zamawiajq̂ cy dopuszcza 
skladanie ofert faksem takze numer faksu, 

b/ nie budzq̂ cy wq̂ tpliwosci opis przedmiotu zamowienia, 
c/ oznaczenie terminu realizacji zamowienia, 
d/opis warunkow jakie musi spelnic oferent, jezeli zamawiajq.cy je okreslil, 



el wykaz oswiadczeii lub dokumentow, jezeli zamawiajacy je okreslil, 
f/ kryteria oceny oferty 

- cena jest jedynym kryterium oceny oferty, 
g/ kontakt z osob^ prowadz^c^ zamowienie w imieniu zamawiajqcego, 
hi termin, miejsce i form? skladania oferty, 
i/ termin zwî zania oferty, 

- termin zwî zania oferty wynosi 30 dni. 
3/ zamawiajacy zaprasza do skladania ofert tak^ liczb? wykonawcow swiadcz^cych w ramach 

prowadzonej przez nich dzialalnosci dostawy, usiugi lub roboty budowlane b?d^ce przedmiotem 
zamowienia, ktora zapewnia konkurencj? oraz wybor najkorzystniejszej oferty, nie mniej niz 3. 
Zamawiajacy zaprasza do skladania ofert 2 wykonawcow, jezeli ze wzgl?du na specjalistyczny 
charakter zamowienia liczba wykonawcow mog^cych je wykonac jest mniejsza, 

4/ kazdy z wykonawcow moze zaproponowac tyiko jednq^cen? i nie moze jej zmienic. 
2. W celu uzyskania najkorzystniejszej oferty zamawiajacy, po ziozeniu ofert, moze prowadzic 

z wykonawcami negocjacje. 
3. Zamawiajq̂ cy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustalonymi kryteriami. 
4. Zamawiajacy sporz^dza protokol z prowadzonego post?powania wedlug wzoru stanowî cego 

zal̂ cznik Nr 4 do Regulaminu. 
5. Protokol podpisuje osoba prowadzq̂ ca post?powanie a zatwierdza Prezes Zarzq̂ du. 
6. Protokol z post?powania powinien bye dol̂ czony do umowy na wykonanie zamowienia 

skierowanej do podpisu. 
7. Udzielenie zamowienia mozliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej waznej oferty. 

§ 6.1 Wybor wykonawcy dostaw, usIug lub robot budowlanych w trybie ogloszenia o zamowieniu 
przebiega nast?pujq̂ co: 
1/ ogloszenie o zamowieniu zamawiajq̂ cy umieszcza na swojej stronie internetowej oraz 

w miejscu publicznie dost?pnym w siedzibie zamawiaĵ cego ogloszenie o zamowieniu -wraz z 
zaproszeniem do skladania ofert. Wzor ogloszenia stanowi zalq̂ cznik Nr 5 do Regulaminu 
i zawiera niezb?dne informacje do przygotowania i ziozenia oferty: 

a/ nazw?, nr telefonu, e-mail i adres referatu zamawiaĵ cego a jezeli zamawiajacy dopuszcza 
skladanie ofert faksem takze numer faksu, 

hi nie budz^cy w t̂pliwosci opis przedmiotu zamowienia, 
cl oznaczenie terminu wykonania zamowienia, 
d/ opis warunkow jakie musi spelnic oferent, jezeli zamawiajacy je okreslil, 
el wykaz oswiadczeii lub dokumentow, jezeli zamawiajacy je okreslil, 
f/ kryteria oceny oferty, 
g/ kontakt z osob^prowadz^c^ zamowienie w imieniu zamawiaĵ cego, 
hi termin, miejsce i form? skladania oferty, 
i/ termin zwî zania ofertq̂ . 

21 termin zwî zania oferty wynosi 30 dni. 
2. Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustalonymi kryteriami. 
3. Zamawiajq̂ cy sporz^dza protokol z prowadzonego post?powania o udzielenie zamowienia 

wedlug wzoru stanowî cego zal̂ cznik Nr 6 do Regulaminu. 
4. Protokol podpisuje osoba prowadzq̂ ca post?powanie a zatwierdza kierownik jednostki 

realizuĵ cej projekt lub kierownik zamawiajq ĉego. 
5. Protokol z post?powania powinien bye dol̂ czony do umowy na wykonanie zamowienia 

skierowanej do podpisu. 
6. Udzielenie zamowienia mozliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej waznej oferty. 



Rozdzial 5 

Postanowienia l̂ ohcowe 

§ 7. 1. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wi?cej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera 
ofert? znizsz^cen^. 

2. Jezeli zamawiajacy, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowal cen? i inne kryteria 
dotyczq̂ ce przedmiotu zamowienia lub wykonawcy, a nie mozna dokonac wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze wzgl?du na to, ze zostaly ziozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa 
wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty, do ziozenia w terminie okreslonym przez zamawiajqcego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy, skladajqc oferty dodatkowe, nie mogq̂  zaoferowac cen wyzszych 
niz zaoferowane w ziozonych ofertach. 

3. W przypadku, o ktorych mowa w ust. 2, jezeli zostaly ziozone oferty dodatkowe o takiej samej 
cenie zamawiajq̂ cy odrzuca oferty lub prowadzi negocjacje w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Przeprowadzenie rozeznania rynku potencjalnych wykonawcow nie ma zastosowania 
w przypadku gdy ze wzgl?du na szczegolny charakter i rodzaj dostaw, ustug lub robot budowlanych 
uzasadnione jest zlecenie realizacji zamowienia konkretnemu wykonawcy. 
Przeslanki wyboru wykonawcy nalezy dol̂ czyc do protokolu. 

5. Dokumentacja z post?powania o udzielenie zamowienia prowadzona jest przez pracownika 
wyznaczonego, ktory jest odpowiedzialny za jego realizacj? i archiwizacj?. 

6. Obowî zkiem wyznaczonego pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie post?powania 
jest bezstronne oraz staranne przygotowanie post?powania o udzielenie zamowienia publicznego. 

7. Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Zatwierdzam: 

Chelm Gryficki, 30 kwietnia 2014 r. 

Zal̂ czniki: 6 egz. 



Zaiqczniknri 
do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamowieh 

dIa projektow realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Srodowisko, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej 

w ziotych rownowartosci kwoty 30 000 euro 

Notatka 

z przeprowadzonego rozeznania rynku 

dia udzielenia zamowienia, ktorego wartosc nie przekracza kwoty 2.000 z\. 

1. Opis przedmiotu zamowienia: 

2. Termin realizacji/wykonania zamowienia: 

3. Wartosc zamowienia zt netto. 

4. Nazwisko i imi? osoby, ktora ustalila wartosc zamowienia 

5. Data ustalenia wartosci zamowienia 

6. Informacj? dotycz^cq^ceny i innych kryteriow wyboru oferty uzyskano od: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria( wymienic) Oferowana cena 
Netto/brutto 

1. 
2. 
3. 

7. Informacje uzyskano w dniach 

8. Wybrano wykonawc? nr 

9. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej 

Notatk? sporzq^dzil/la 

Zatwierdzam do realizacji; 

(data i podpis Prezesa Zarzq̂ du) 



Zaiqcznik nr 2 
do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamowieh 

dIa projektow realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 
InfrasUvktura i Srodowisko, ktorych wartosc nie paekracza wyrazonej 

w ziotych rownowartosci kwoty 30.000 euro 

Data sporzqdzenia wniosku 
Imi§ i nazwisko osoby sktadaĵ cej wniosek 

WNIOSEK 
0 rozpocẑ cie post̂ powania o udzielenie zamowienia publicznego, 

ktorego wartosc przekracza kwot? 2.000 zl. 

1. Jednostka organizacyjna: 
2. Osoba wnioskuĵ ca: 

3. Cel udzielenia zamowienia 
4. Opis przedmiotu zamowienia 
5. Szacunkowa Wartosc zamowienia 
6. Dzieii dokonania ustalenia wartosci zamowienia 

na podstawie 
7. Imi?, nazwisko i stanowisko osoby dokonujqcej ustalenia zamowienia 

8. Termin wykonania zamowienia 
9. Sposob wyboru najkorzystniejszej oferty lub wykonawcy 

Podpis Wnioskodawcy 

Oswiadczenie glownego ksi?gowego o potwierdzeniu srodkow pieni?znych na rachunku bankowym 

zamawiaĵ ĉego: 

Oswiadczam, ze kwota z VAT znajduje s/? na rachunku bankowym 

zamawiajqcego. 

Podpis Glownego Ksi?gowego 

Wyrazam zgod? na rozpocz?cie post?powania: 

Prezes Zarzadu 



Zalqczniknr3 
do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamowien 

dIa projektow realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastnjktura i Srodomsko, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej 

w ziotych rownowartosci kwoty 30.000 euro 

(piecẑ c zamawiajqcego) 

(nazwa i adres oferenta) 

ZAPYTANIE OFERTOWE 0 CEN^ 

1. Zamawiajacy 
2. Przedmiot zamowienia 
3. Termin realizacji zamowienia 
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert 
5. Inne istotne warunki zamowienia 

6. Sposob przygotowania oferty. 
Ofert? sporẑ dzic nalezy w j?zyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, niescieralnym 
atramentem lub diugopisem. Oferta winna bye podpisana przez osob? upowaznion̂ . W przypadku skladania 
oferty w siedzibie zamawiajqcego lub poczt̂  na kopercie nalezy umiescic napis „Zapytanie ofertowe 

Ofert? ziozyc mozna osobiscie u zamawiajqcego pok , poezt̂  poczt̂  elsktroniczn^ na 

adres lub faksem pod nr 
7. Miejsce i termin ziozenia oferty. 

Ofert? ziozyc nalezy do dnia godz 
8. Termin zwiqzania oferty 
9. Kontakt z osob^prowadzqc^ zamowienie w imieniu zamawiajqcego 

/data, podpis osoby prowadẑ cej spraw?/ 



Zatqczniknr4 
do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamowieh 

dIa projektow realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastnjktura i Srodowisko, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej 

w ztotych rownowartosci kwoty 30.000 euro 

(piecẑ c zamawiaĵ cego) (miejscowosc i data) 

PROTOKOL ZAMOWIENIA 
ktorego wartosc przekracza kwot§ 2.000 zt. 

.1. Opis przedmiotu zamowienia: 

2. Wartosc zamowienia oszacowano w dniu na l<wot? 
3. W dniu zwrocono si? do nizej wymienionych wykonawcow z zapytaniem 

ofertowym: 

1 
2 
3 

Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (wiasciwe podkreslic). 

4. Uzyskano nast?pujqce oferty na realizacj? zamowienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): 
1 
2 
3 

5. W wyniku anaiizy ofert przedmiotowe zamowienie udzielone zostanie: 

za cen? 
6. Uzasadnienie wyboru: 

6. Post?powanie prowadzil: 

Chelm Gryficki, dnia 

Zatwierdzam: 

(podpis prowadẑ cego post?powanie) (podpis Prezesa Zarzqdu) 



Zatcicznik nr 5 
do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamowien 

dia projektow realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Srodowisko, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej w ziotych 

rownowartosci kwoty 30.000 euro 

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU 
ktorego wartosc przekracza kwot? 2.000 zl. 

Zamawiajacy: 

Opis przedmiotu zamowienia 

Termin wyl<onania zamowienia 

Warunki jakie musi spetniac 
oferent 

Wymagane dokumenty 
/oswiadczenia/ 

Kryteria oceny oferty: 

Osoba prowadzq̂ ca zamowienie -
kontakt/adres, tel., e-mail/ 

Termin, miejsce i forma skladania 
oferty 

Temiin zwî zania oferty: 



lalefmk nr 6 
do Regutammu ramowych procedur udzielania zamowieh 

- , _ . dia projektow realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 
• :.• - Infrastnjktura i Srodowisko, ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej 

' w ztotych rownowartosci kwoty 30.000 euro 

Protokol post̂ powania o udzielenie zamowienia, ktorego wartosc przekracza kwot? 2.000 zl. 

1. Zamawiaĵ y: 

2. Opis przedmiotu zamowienia: 

3. Ogtoszenie o zamowieniu umieszczono w w dniu 

4. W ustalonym terminie wplyn?to ofert. 

5. Wymagane warunki spetnito ofert. 

6. Nie spetnito warunkow (odrzucono) ofert. 

7. Jako najkorzystniejsza wybrano ofert? 

8. Uzasadnienie wyboru 

Ctietm Gryficki, dnia, 

Zatwierdzam: 

/pieczfc i podpis prowadz^cego post^powanie/ /piecz^c i podpis Prezes Zarzq^du/ 


