
ZARZĄDZENIE NR 70/2015 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE 

 
z dnia 02 lipca 2015r. 

 
w sprawie  zmiany zarządzenia  nr 42/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 
01.04.2014 r.  dotyczącego wprowadzenia Regulaminu   procedur udzielania zamówień 
publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379,poz. 1072) ) oraz w związku z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 42/2014 do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 
kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu  udzielenia zamówień publicznych w 
Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowiu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości 30.000 euro wprowadza się następujące zmiany: 

1)§ 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. Zamówienia o wartości do kwoty 20.000 euro netto mogą być realizowane po 
negocjacjach z jednym wykonawcą. Nie jest konieczna forma pisemna dokonania zamówienia. 
Podstawą udokumentowania  zamówienia będzie faktura lub rachunek  opisany przez 
wnioskodawcę odpowiedzialnego za udzielenie tego zamówienia. 
 
2)skreśla się  § 4.1 regulaminu. 
 
3)skreśla się  § 4.2 regulaminu. 
 
4) skreśla się  § 4.3 regulaminu. 
 
5)uchyla się załącznik nr 1 do regulaminu. 
 
6)§ 5.1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5.1. W przypadku jednorazowego zamówienia o wartości powyżej 20.000 euro netto do 
30.000 euro netto należy dokonać analizy rynku poprzez zaproszenie do składania ofert, 
skierowane co najmniej do 2 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich 
działalności dostawy, usługi lub roboty budowlane będących przedmiotem zamówienia. 
 
7)w § 7 dodaje się ust. 1,2,3,4 i 5 w brzmieniu: 
„ 1. Wnioskodawca, po realizacji zamówienia (na dostawy, usługi, roboty budowlane) 
zobowiązany jest dodatkowo przedłożyć oryginał faktury we właściwej kompetencyjnej 
jednostce organizacyjnej w celu  udokumentowania udzielenia zamówienia. 
 
„ 2. Podstawą udokumentowania udzielenia zamówienia jest zamieszczenie pieczęci na 
odwrocie faktury lub rachunku z podpisem pracownika prowadzącego rejestr zamówień 
publicznych o zastosowaniu trybu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych.  
 



„ 3.Pracownik przygotowujący zamówienie o wartości  poniżej 20.000 euro, w każdym 
przypadku  może zastosować procedurę jak dla progu wyższego – czyli powyżej 20.000 euro 
a poniżej 30000 euro. 
 
„ 4.Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie w każdej procedurze i na każdym 
etapie bez podania przyczyny. 
 
„ 5.Postępowanie, które nie zostaje unieważnione prowadzi do zawarcia umowy o realizację 
zamówienia publicznego. 
 
8)Załącznik nr 2 do regulaminu otrzymuje nowe brzmienie: 
Protokół z otrzymanych ofert o wartości zamówienia przekraczającej 20.000 euro do 30.000 
euro,  zamówienia wyłączone ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) 

 § 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


