Zarządzenie Nr MOPS.0162. 9 /2014
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży
z dnia 28-02-2014roku
w sprawie zmiany trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży i jednostkach podległych MOPS
Łomża

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami, w celu realizacji
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r. ,poz.907 z
poź. zm.), zarządzam co następuje:
§1
W Zarządzeniu Nr MOPS.0162.A.10/2012 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr MOPS.0162.A.10/2012 otrzymuje brzmienie
ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr MOPS.0162.A.10/2012 otrzymuje brzmienie
ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia
3. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr MOPS.0162.A.10/2012 otrzymuje brzmienie
ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia
§2
1. Wprowadzam jednolity Rejestr zamówień publicznych podlegających ustawie Prawo
zamówień publicznych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3
2. Wprowadzam jednolity Rejestr zamówień publicznych nie podlegających ustawie
Prawo zamówień publicznych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 9
§3
Pozostała część Zarządzenia Nr MOPS.0162.A.10/2012 pozostaje bez zmian.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom działów MOPS Łomża.
§5
Niniejsze zarządzenie stanowi załącznik do załącznika nr 20 do Regulaminu kontroli
zarządczej w MOPS Łomża.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.02.2014r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr

MOPS.0162.A.10/2012 /2014 w brzmieniu
ustalonym w Zarz. Nr MOPS.0162.9.2014r

Łomża, dnia ................................. r
Znak sprawy: ......................
WNIOSEK
w sprawie uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia na:
1. Przedmiot zamówienia – oznaczenie wg:
Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )
nazwa...............................kod.................................................
Określenie przedmiotu zamówienia:

- szczegółowy opis w załączeniu*
2. Wartość zamówienia – całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od
towarów i usług, ustalone z należytą starannością

Netto: ............................................. zł
Stawka podatku VAT w %.................
Kwota podatku VAT .......................zł
Brutto ............................................. zł
Podstawa ustalenia wartości
zamówienia..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................
............................................................................................................................................................

(formularz cenowy*/kosztorys inwestorski*/inny dokument*
Osoba ustalająca i data ustalenia wartość zamówienia

…………………………………………….
Wartość zamówienia uzupełniającego - jeśli jest przewidywane do udzielenia- zgodnie z
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych

..............................................................................................................................................
.........
.........................................................................................................................................

Łączna przewidywana wartość zamówienia
(z uwzględnieniem zamówień uzupełniających, powtarzających się okresowo, częściowych lub
uwzględniających prawo opcji)

NETTO ......................................................... .zł
Równowartość w euro .................................,
Uwaga: wartość euro określają przepisy wykonawcze do ustawy Pzp.
Aktualna, tj. na dzień podpisania zarządzenia przez Prezydenta wartość 1 euro = 4,2249 zł zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie
średniego kursu złotego
w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych
(Dz. U z 31.12.2013 r., poz. 1692)

3. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć sfinansowanie
zamówienia
..............................................................................................................................................
........
4. Kwota środków w budżecie ( dział,
rozdział)**.............................................................................................................

………………………………………………....
(akceptacja Skarbnika Miasta lub osoby upoważnionej)

5. Proponowany tryb postępowania i jego uzasadnienie( dotyczy innych trybów niż PN
czy PO)
...............
6. Termin wykonania zamówienia ( pożądany/ wymagany)*:
.....................................................
7. Proponowany skład komisji i funkcje członków ( w przypadku powołania komisji
przetargowej , która jest obowiązkowa, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8)
ustawy Prawo zamówień publicznych *:
LUB
Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia*:
Sporządził:.............................................
Aprobował:.............................................
Akceptacja
pod względem zgodności
z przepisami ustawy Pzp:......................

Zatwierdził:………………………….........

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr
MOPS.0162.A.10/2012 /
2014 w brzmieniu
ustalonym w Zarz. Nr
MOPS.0162.9.2014r

Wniosek z dnia ................
o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 euro
Dział ................................................................................................
Znak sprawy: ...............................
Zgłasza zapotrzebowanie na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Termin wykonania …..................................
Uzasadnienie:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Wartość zamówienia ustalono na kwotę netto ........................PLN, co w oparciu o
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U.
z 31.12.2013r, poz. 1692) przy wartości 1 EUR =
4,2249 zł, daje równowartość ..................EUR
Ustalenie wartości zamówienia dokonano w
dniu ............................................................................
na
podstawie ...................................................................................................................................

Osoba dokonująca ustalenia wartości
zamówienia...........................................................................
Akceptuję:
...............................................................
Kierownik Działu

Kwota środków w budżecie (dział, rozdział) …...............................................................
Akceptacja Głównego Księgowego lub osoby upoważnionej

........................................................................................................................................
..

…..........................................................
Pracownik RZP

Zatwierdzam:

….....................................................................
Kierownik Zamawiającego

*Niepotrzebne skreślić
** Potwierdza Skarbnik lub osoba upoważniona

1. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamó-

wienia na części lub zaniżać jego wartości.
2. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach,
z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość
poszczególnych części zamówienia.

3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających ( możliwość taka
występuje w przypadku zastosowania trybów podstawowych), o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 i 7, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień
uzupełniającyc
Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na
podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym,
jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane;
2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno - użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych

Wartość zamówienia na usługi lub dostawy okresowe
1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się
okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem
zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo
2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub
dostawie.

2. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może
być
dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
3. Jeżeli zamówienia udziela się na czas:
1) nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy
wykonywania zamówienia;
2) oznaczony:
a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu
wykonywania zamówienia;
b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu
wykonywania zamówienia wraz z wartością końcową przedmiotu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
4. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty,
prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia.
5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia
uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcj

Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są
dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane
Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ
na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany
wartości zamówienia.
Art. 67 ust.1( dotyczy postępowań, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego)
6) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a
zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i
jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego ;
7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia
podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby
konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność
techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie
podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie
uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowe

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr
MOPS.0162.A.10/2012 /2014 w brzmieniu
ustalonym w Zarz. Nr MOPS.0162.9.2014r

Protokół
z postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza
kwoty 14.000 euro

1. Nazwa zamówienia i Znak sprawy
…...................................................................................................................................
2. Opis przedmiotu zamówienia:
…..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Wartość
zamówienia
oszacowano
w
dniu…....................na
kwotę
netto…..........................zł. co stanowi równowartość ….....euro (kurs 1 euro równy
4,2249 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa RM z dnia 23.12.2013r w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 31.12.2013r, poz. 1692)
4. W dniu …...........skierowano zaproszenie do złożenia oferty do nw Wykonawców:
 ….................................................................................................................
 ….................................................................................................................
 …..................................................................................................................
Zaproszenie skierowano e-mail`em, faksem, listownie, umieszczono na stronie BIP
(właściwe podkreślić).

5. Uzyskano nw oferty na realizację zamówienia (nazwa Wykonawcy, cena i/lub inne
istotne elementy)
 …..................................................................................................................
 …..................................................................................................................
 …..................................................................................................................
6. W wyniku analizy ofert rekomenduje się udzielenie
zamówienia............................................
…............................ za cenę …...................................................
7.Uzasadnienie wyboru
….........................................................................................................
…............................................................................................................................................
Opracował:
…..............................................
(data, podpis)

Zatwierdził:
…...................................................
(podpis)

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr MOPS.0162.A.10/2012 /2014 w brzmieniu ustalony m w Zarz. Nr MOPS.0162.9.2014r

10

11

12

W ybrany wykonawcafirma,adres/
unieważnienie

ania

postępow

13

14

Wysokość
Wysokość
wynagrodzenia wynagrodzenia
wykonawcy wykonawcy brutto
(U)
netto (0,00)
(0,00)

15

16

Termin realizacji zamówienia

9

TAK/NIE)

Ilość ofert

Data zawarcia umowy

8

(

Data składania i otwarcia ofert

W tym przewidywane
zamówienia
uzupełniajace

Miasta ( w tys .PLN

)

Kwota środków przeznaczona w budżecie

(w EUR )

(PN,PO,ZOC,WR ...)

7

Szacunkowa wartość zamówienia netto

(w PLN)

6

Tryb postępowania

5

( D/U/Rb )

4

Rodzaj zamówienia

(skrót zgodny z Reg.Org.)

3

Przedmiot zamówienia

2

Osoba odpowiedzialna za realizację
zamówienia

1

Nazwa komórki merytorycznej wnioskującej

Lp.

Data rejestracji wniosku

REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -rok

17

18

Uwagi

19

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr MOPS.0162.9.2014/2013
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(w EUR)

5
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Wysokość
Wysokość
wynagrodzenia wynagrodzenia
wykonawcy
wykonawcy
netto (0,00)
brutto (0,00)

10

11

Term in
re alizacji
zam ów ie ni
a

Uw agi
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