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Regulamin 
Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro 

w Technicznych Zakładach Naukowych 
im. gen. Wł. Sikorskiego, 

Częstochowa , 
ul. Jasnogórska 84/90 

 
 

Dział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
§1. 

1. Regulamin określa zakres, kryteria, zasady oraz organizację udzielania zamówień 
publicznych w Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Wł. Sikorskiego, Częstochowa ,  
ul. Jasnogórska 84/90, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich 
równowartości kwoty 30 000 euro.  
2. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie tylko do udzielanych przez jednostkę 
zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, finansowanych ze środków 
publicznych, stosownie do art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 423), stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r. tj. o wartości 
nie przekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości  30 000 euro.  
  

§ 2. 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  

1. Zamawiający – należy przez to rozumieć Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. 
Sikorskiego, Częstochowa , ul. Jasnogórska 84/90, 
2. Dyrektor - należy przez to rozumieć Dyrektora  Technicznych Zakładów Naukowych,  
3. Wnioskujący – pracownik szkoły występujący o  udzielenie zamówienia publicznego, 
4. Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2014 r.  
poz. 423).z późniejszymi zmianami.  
  

Dział II 
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z WYŁĄCZENIEM STOSOWANIA 

PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
  
  

Rozdział I 
Kryteria i zasady udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej  

poniżej 30 000 euro  
  
 



§ 3. 
1. Wydatki publiczne mogą być realizowane   na cele i w wysokości ustalonej w planie 
rzeczowo-finansowym jednostki.  
2. Wydatkowanie środków publicznych powinno być dokonywane z zastosowaniem 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240), w szczególności zgodnie z art. 44 ust.1, ust.3 i 4 oraz w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.  
3. Dokonywanie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro musi odbywać się zgodnie z 
postanowieniami niniejszego regulaminu.  
  

Rozdział II 
Procedura wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. 
 

§ 4. 
1. Wartość szacunkową zamówienia  ustala  Wnioskujący.  
2. Podstawą do podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane jest plan  
finansowy na dany rok budżetowy.  
3. Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych winno być poprzedzone oszacowaniem wartości zamówienia publicznego w 
oparciu o cenę euro wynikającą z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 
ustawy Pzp. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych.  
4. Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia przechowywana będzie  u 
Głównego Księgowego szkoły. 
 5. Podstawowe kryterium oceny i wyboru ofert w prowadzonych postępowaniach do 30 000 
euro stanowi najniższa cena jaką zaproponował oferent.  
6. Wnioskujący może wskazać i uzasadnić we wniosku inne kryterium oceny ofert i wyboru  
oferenta ze wskazaniem procentowym wartościowania poszczególnych ocen.  
7. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na odstąpienie od wszczęcia procedury o udzielenie 
zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.  Odstąpienie od procedury możliwe 
jest wyłącznie w przypadku zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 2000 
euro netto.  
.  
  

§ 5. 
  
1. Obowiązkiem pracownika Wnioskującego, merytorycznie odpowiedzialnego za realizację  
 zamówienia jest  rozpoczęcie  procedury udzielenia zamówienia do 30 000 euro tak, aby 
możliwe było przeprowadzenie procedur zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych.  
2. W szczególnych przypadkach podyktowanych m.in. brakiem złożonych ofert, otrzymaniem 
ofert niekompletnych, nieprecyzyjnych, otrzymaniem najtańszej oferty przewyższającej 
wartością środki zabezpieczone przez  Wnioskującego na realizację zadania, otrzymaniem 
oferty wymagającej dodatkowych negocjacji i uzgodnień z Wykonawcą, może nastąpić 
wydłużenie terminu rozstrzygnięcia  procedury zamówienia lub zakończenie bez wyboru 
oferenta.  Dopuszcza się prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny.  

 



§ 6. 
 
1. Procedura udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro składa  
się z dwóch  etapów:  
 - ogłoszenia  na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej 
szkoły Zapytania Ofertowego / czas ogłoszenia 7 dni od dnia ogłoszenia włącznie/ na 
dostawę, usługi lub roboty budowlane. Podstawą do określenia ceny są:  rozpoznanie cenowe 
aktualnie  występujące na rynku lub w przypadku robót budowlanych  kosztorys inwestorski.  
-  przedłożenia  Dyrektorowi Szkoły  Dokumentacji  z przeprowadzonego Zapytania 
Ofertowego wyboru oferenta do akceptacji oraz  umowy z Wykonawcą do podpisu,  
  
 
 
 
 
Regulamin wchodzi w życie   z dniem 02.06.2014r. 


