
ZARZĄDZENIE Nr 95/2016 
Wójta  Gminy  Sadowne 

z dnia 26 stycznia 2016 roku 
 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z Dz. U. z 2015 r. poz.1515) i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

Wprowadza się regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Sadowne i jednostkach organizacyjnych 
Gminy Sadowne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 
 

§ 3 
Traci moc Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Sadowne z dnia 3 stycznia 2011 roku.  
 

§ 4 
 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania. 
 
                     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

załącznik nr 1 
do zarządzenia Nr 95/2016 

Wójta Gminy Sadowne 
  z dnia 26 stycznia 2016r. 

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTO ŚĆ 
NIE PRZEKRACZA WYRA ŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTO ŚCI KWOTY 

OKREŚLONEJ W ART. 4 PKT 8  USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 200 4 R.              
PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH  

§ 1 
1. Do zamówień i konkursów nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty określonej w  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Przy ustalaniu wartości  zamówienia stosuje się zasady określone przepisami art. 32-35 
ustawy Pzp. 
3. Niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu 
uniknięcia obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp. 
 

§ 2  
Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych uregulowano w następującym 
układzie: 

1) zamówienia o wartości do 3.000 euro, 
2) zamówienia o wartości przekraczającej 3.000 do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

§ 3 
Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 3000 euro nie stosuje się 
postanowień niniejszego regulaminu. 

 
§ 4 

1. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 3.000 do kwoty określonej w  
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych rozpoczyna 
zaakceptowana przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, Skarbnika, Sekretarza, 
Kierownika Referatu, Kierownika Jednostki Organizacyjnej  informacja z przeprowadzonego 
rozeznania rynku. Rozeznanie rynku przeprowadza pracownik dokonujący zamówień lub 
konkursów.  
 

2. Rozpoznanie rynku może być przeprowadzone telefonicznie lub pisemnie. 
3. Przy zamówieniach o wartości przekraczającej 3.000 do kwoty określonej w  art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty 
budowlane zawiera się umowę lub sporządza zamówienie, zlecenie w formie pisemnej bądź 
ustnej.   
4. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej 
oferty. 
5. Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
6. Do faktury wybranego wykonawcy, za realizację zamówienia należy dołączyć 
zamówienie, zlecenie lub umowę, jeżeli były sporządzane. 
 

§ 5 
Obowiązkiem wyznaczonego pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie 
postępowania  jest bezstronne oraz  staranne przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 


