
BURMISTRZ MIASTA 
Golubia-Dobrzynia 

woj.kujawsko-pomorskie 
ZARZĄDZENIE NR 135/2019 

BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA - DOBRZYNIA 
z dnia 18.11.2019 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych". 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 

Wprowadzam „Regulamin udzielania Zamówień Publicznych" w Urzędzie Miasta Golubia-
Dobrzynia oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia 

§ 2 
Traci moc Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Miasta Golubia - Dobrzynia z dnia 29.06.2018r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

§ 1 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik 
do Zarządzenia nr 135/2019 

Burmistrza Miasta Golubia - Dobrzynia 
z dnia 18.11.2019r. 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(zwany dalej „Regulaminem") 

ROZDZIAŁ I 
ZASADY OGÓLNE 

§1 
1. Niniejszy regulamin wydany został zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych {Dz.U.2019 poz. 1834 z późn. 
zm.), zwana dalej „ustawą Pzp" oraz akty wykonawcze do tej ustawy, 

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz. 869 z późn. zm.), 
3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz. 1145 z późn. zm.). 

2. Celem Regulaminu jest stworzenie przejrzystych zasad i procedur planowania, szacowania 
wartości, wnioskowania, przygotowywania i przeprowadzania postępowań oraz udzielania 
zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w Gminie Miasto Golub - Dobrzyń oraz w jej 
jednostkach organizacyjnych, zwanych dalej „Zamawiającymi". 

3. Zamówienia powinny być udzielane: 
1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem: 

a) zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
b) zasad optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, 
c) zasad przejrzystości, zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

wykonawców, 
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 
3) z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych. 

4. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych 
udzielane są na podstawie Regulaminu z zachowaniem zewnętrznych wytycznych wynikających z 
przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień. 

5. Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy Zamawiającego zapewniający 
bezstronność i obiektywizm. 

6. Za przestrzeganie przepisów Regulaminu odpowiedzialni są: 
1) Kierownik Zamawiającego - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Golubia - Dobrzynia, 

Zastępcę Burmistrza, inną osobę, którą Burmistrz upoważnił w formie pisemnej do wyrażania 
zgody na udzielanie zamówienia lub wykonywania innych czynności w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, a w jednostkach organizacyjnych - dyrektora lub kierownika jednostki 
lub inną upoważnioną osobę; 

2) Kierownicy komórek wnioskujących - pod pojęciem komórki wnioskującej należy rozumieć 
Wydział lub osobę, w której zakresie działania mieści się realizacja konkretnego zamówienia; 

3) pracownik ds. zamówień publicznych - należy przez to rozumień pracownika Urzędu Miasta 
Golubia - Dobrzynia lub jednostki organizacyjnej, w którego zakresie obowiązków mieści się 
prowadzenie, nadzór i kontrola zamówień publicznych prowadzonych przez Zamawiającego; 

4) inni pracownicy Zamawiającego w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu 
zamówienia. 

7. Regulamin nie ma zastosowania do drobnych zamówień, których wartość nie przekracza 30 000,00 
zł netto. 

8. Regulamin nie ma zastosowania do zamówień, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy Pzp. 
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kontrasygnowania czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań 
pieniężnych, dokonywanych w imieniu Zmawiającego. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz otrzymuje pracownik ds. zamówień publicznych, a drugi zachowuje komórka 
wnioskująca. 

4. Obowiązek sporządzenia i rejestracji wniosku nie dotyczy drobnych zamówień. 

ROZDZIAŁ IV 
ZAMÓWIENIA O SZACOWANEJ WARTOŚCI NETTO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 30 000 EURO 

§4 
1. Niniejszy rozdział dotyczy postępowań, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty 

budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 000 Euro. 

2. Do postępowań, o których mowa w ust. 1 nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. 
3. Po zatwierdzeniu wniosku, o którym mowa w § 3, komórka wnioskująca wszczyna postępowanie: 

1) w przypadku postępowań prowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta Golubia-
Dobrzynia: 

a) poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej na stronie internetowej oraz 

b) opublikowanie zapytania ofertowego na platformie e-Zamawiający (https://golub-
dobrzyn.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet); 

2) w przypadku postępowań prowadzonych przez pracowników innych jednostek 
organizacyjnych poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej na stronie internetowej. 

4. Komórka wnioskująca może także przekazać zapytania ofertowe potencjalnym Wykonawcom, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

5. Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności: 
1) opis przedmiotu zamówienia, 
2) opis kryteriów oceny ofert Wykonawców, 
3) warunki realizacji zamówienia, 
4) miejsce i termin składania ofert - Zamawiający wyznacza termin składania ofert z 

uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten 
nie może być krótszy niż 5 dni od dnia zamieszczenia zapytania cenowego na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej na stronie internetowej. 

6. W przypadku zamówień na usługi i dostawy Zamawiający może sformułować w zapytaniu 
ofertowym warunki udziału w postępowaniu oraz żądać dokumentów potwierdzających ich 
spełnienie. 

7. W przypadku zamówień na roboty budowalne Zamawiający musi sformułować w zapytaniu 
ofertowym warunki udziału w postępowaniu oraz żądać dokumentów potwierdzających ich 
spełnienie. 

8. Oferta Wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu, z 
zastrzeżeniem § 5 ust. 3. 

9. Oferty Wykonawców winny być składane: 
1) w przypadku postępowań prowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta Golubia-

Dobrzynia w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Golubia -
Dobrzynia lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamawiający 
(https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet); 
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stronie internetowej informację z otwarcia ofert, zawierającą dane, o których mowa w pkt. 
l i 2. 

3. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Zamawiający: 
1) poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 

2) dokonuje oceny ofert pod kątem kryteriów oceny ofert; 
3) badania zgodność z treścią zapytania ofertowego oferty najwyżej ocenionej, np. jeśli 

Zamawiający stawiał warunki udziału w postępowaniu; 
4) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców, pod rygorem 

odrzucenia oferty, uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert; 

5) w przypadku odrzucenia oferty najwyżej ocenionej Zamawiający bada zgodność z treścią 
zapytania ofertowego oferty najwyżej ocenionej spośród pozostałych ofert, aż do momentu 
wyboru oferty najkorzystniejszej lub odrzucenia wszystkich złożonych ofert i unieważnienia 
postępowania. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę: 
1) przedstawiają najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert; 
2) spełniającą warunki udziału w postępowaniu, jeśli Zamawiający je postawił; 
3) zgodną z treścią zapytania ofertowego i niepodlegającą odrzuceniu. 

5. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma 
strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej informacje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając w niej nazwę albo imię i nazwisko, adres siedziby albo miejsce 
zamieszkania wybranego Wykonawcy, a także uzasadnienie jego wyboru. 

§ 6 
1. Kierownik Zamawiającego może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania zapisów niniejszego 

rozdziału, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w postaci notatki 

służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego lub upoważnioną przez 
niego osobę. W notatce służbowej należy w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające 
odstąpienie od stosowania Regulaminu. Notatkę służbową przechowuje się przez okres co 
najmniej 5 lat od udzielenia zamówienia. 

3. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia od stosowania zasad 
dokonywania wydatków wynikających z innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących 
finansów publicznych, a także wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów 
określających sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub 
innych mechanizmów finansowych. 

ROZDZIAŁ V 
ZAMÓWIENIA O SZACOWANEJ WARTOŚCI NETTO POWYŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 30 000 EURO 

§7 
1. Do przeprowadzania postępowań w sprawie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 

równowartość 30 000 Euro bezwzględnie stosuje się przepisy ustawy Pzp. 
2. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg 

ograniczony. 
3. Zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji 
elektronicznej jest możliwe tylko w przypadkach określonych w ustawie Pzp. 

4. Wszczęcie postępowania następuje po zatwierdzeniu wniosku, o którym mowa w § 3. 
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13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia o 
zamówieniu w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e - mail. Odpowiedzi 
na pytania zostaną udzielone w terminie 2 dni, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o 
zamówieniu wpłynie po upływnie tego terminu Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, o których mowa w ust. 13, Zamawiający zamieszcza na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 

§9 
1. Z zawartością ofert składanych nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert. 
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że 

dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Zamawiający 
przeprowadza otwarcie ofert według następujących zasad: 
1) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 
2) podczas otwarcia ofert podaje się dane Wykonawców, którzy złożyli oferty (nazwę albo imię i 

nazwisko, adres siedziby albo adres zamieszkania) w terminie, a także informacje dotyczące 
ceny lub ceny i innych kryteriów oceny zawartych w ofertach; 

3) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na 
stronie internetowej informację z otwarcia ofert, zawierającą dane, o których mowa w pkt. 1 i 
2. 

3. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Zamawiający dokonuje badania i oceny pod kątem 
zgodności z treścią ogłoszenia o zamówieniu. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może 
żądać od Wykonawców, pod rygorem odrzucenia oferty, uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Zamówienie może być udzielone Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie przewidzianym przez 
Zamawiającego do składania ofert, spełnia wymagania Zamawiającego i złożył najkorzystniejszą 
ofertę tj. ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i ewentualnie innych kryteriów, 
odnoszących się do przedmiotu zamówienia, ustalonych przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma 
strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej informacje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty podając w niej nazwę albo imię i nazwisko, adres siedziby albo miejsce 
zamieszkania wybranego Wykonawcy, a także uzasadnienie jego wyboru 

7. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) Zamawiający zamieszcza na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę 
albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W 
razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia. 

ROZDZIAŁ VII 
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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przez pracownika ds. zamówień publicznych. Jednostki organizacyjne prowadzą odrębne Rejestry 
Zamówień Publicznych. Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

ROZDZIAŁ IX 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§13 
1. Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przechowywana jest przez 

komórkę wnioskującą, zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną. 
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy PZP wraz z aktami 
wykonawczymi oraz Kodeks cywilny. 
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