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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 14 /2017 

Dyrektora DPS w Warzynie 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

 

 

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi  

i wykonywanie robót budowlanych, udzielanych przez Dom Pomocy Społecznej  

w Warzynie, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn.zm.).  

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) zamawiającym - należy przez to  rozumieć Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, 

b) zamówienia – należy  przez to rozumieć zamówienia na  usługi, dostawy lub roboty 

budowlane ,których definicje zawiera art. 2 pkt. 2, 8 i 10 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

c) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie 

są roboty budowlane lub dostawy, 

d) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, 

w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz 

leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo 

rozmieszczenie lub instalację,  

e) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach a także realizację obiektu 

budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego. 

f) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę: 

a. która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 

odnoszących się przedmiotu do zamówienia publicznego w szczególności w 

przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których 

przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, lub która 

najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała, 

b. albo z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt, 

g) protokole – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez zamawiającego w 

formie pisemnej, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

h) pracownik merytorycznie odpowiedzialny – należy przez to rozumieć Kierownika 

Administracyjno-Gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie  lub inną 

osobę wyznaczoną przez zamawiającego  do przeprowadzenia procedury udzielenia 

zamówień publicznych. 
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3. Zamówienia, o których mowa w § 3, muszą być dokonywane w sposób celowy  

i oszczędny, z zachowaniem należytej staranności dla zasady uzyskiwania najniższych 

cen i wymaganej, jakości przedmiotu zamówienia. 

4. Obowiązkiem pracownika merytorycznie odpowiedzialnego z realizację danego 

zamówienia jest dbałość o bezstronne, obiektywne, staranne przeprowadzenie 

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, z zachowaniem zasady uczciwej 

konkurencji i równego traktowania oraz uzyskania najlepszego efektu z danych 

nakładów.  
5. Po sporządzeniu projektu planu budżetu Domu Pomocy Społecznej w Warzynie  

sporządzany jest plan zamówień publicznych, obejmujący wszystkie wydatki 

określone w planie  budżetu  ze wskazaniem procedury ich realizacji.  

6. Plan zamówień publicznych jest na bieżąco  aktualizowany z chwilą dokonania zmian 

w budżecie Domu Pomocy Społecznej w Warzynie   

7. Sporządza się  Rejestr udzielonych  zamówień  publicznych o wartości poniżej kwoty  

określonej art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp,  obejmujący co najmniej  przedmiot zamówienia, 

nazwę i adres wykonawcy, data zawarcia i zakończenia  umowy ,wartość zamówienia  

kwot netto i brutto zamówienia ,imię i nazwisko osoby przygotowującej  

postępowanie w sprawie zamówień publicznych.  
§ 2 

Szacowanie wartości zamówienia 

 

1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku 

równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z planem zamówień publicznych, mogą 

być dokonywane na podstawie zasad określonych niniejszym regulaminem. 

2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczególny należy 

przestrzegać przepisów dotyczących zakazu dzielenia zamówień oraz zaniżania 

wartości zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Obliczania wartości zamówienia dokonuje się zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 

póżń.zm.). 

4. Wartość szacunkową zamówienia ustala pracownik merytorycznie odpowiedzialny  

za realizację danego zamówienia. 

 

§ 3 

Zasady udzielenia zamówienia 

 

Ustala się następujące zasady udzielenia zamówienia: 

1. Dla zamówień poniżej równowartości 3.000 euro netto nie stosuje się zapisów 

niniejszego regulaminu, opisuje się fakturą. 

2. Dla zamówień o wartości szacunkowej od 3.000 euro do kwoty nieprzekraczającej 

30.000 euro stosuje się rozeznanie cenowe lub zapytanie ofertowe. 

3. O sposobie przeprowadzenia rozeznania i badania rynku potencjalnych Wykonawców 

decyduje kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację danego 

zamówienia, biorąc pod uwagę charakter i przedmiot zamówienia. 

4. Dla zamówień, w których z przyczyn obiektywnych jest tylko jeden Wykonawca 

mogący wykonać zamówienie (monopolista na rynku) nie stosuje się zapisów 

niniejszego regulaminu. 

5. W wyjątkowych sytuacjach, niewynikających z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, których nie mógł on przewidzieć (np. awaria, szkoda w majątku 

Zamawiającego spowodowana siłą wyższą), lub z innych nieprzewidzianych przyczyn 

przy zamówieniach publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 30.000 



3 

 

euro, można odstąpić – za zgodą dyrektora DPS – od stosowania zasad udzielania 

zamówień określonych w niniejszym regulaminie. 

 

 

§ 𝟒 

Rozeznanie cenowe 

 

1. Podstawę dokonania zakupu dostaw, usług i wykonywania robót budowlanych 

stanowi wniosek – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Wypełniony wniosek zaakceptowany przez Dyrektora lub osobę upoważnioną oraz 

Główną Księgową jest podstawą do przeprowadzenia rozeznania cenowego w formie 

sondażu telefonicznego, internetowego lub pisemnego, np. fax oraz na podstawie 

wszelkich możliwych źródeł informacji np. aktualnych katalogów cenowych.    

3. Dyrektor DPS i Główna Księgowa wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na realizację 

danego zamówienia. 

4. Po nie wyrażeniu zgody przez Dyrektora DPS lub Główną Księgową na realizację 

danego zamówienia następuje zaniechanie realizacji zamówienia. 

5. Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora DPS i Główną Księgową na realizację danego 

zamówienia pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego 

zamówienia przystępuje do jego finalizacji na podstawie poniższej procedury: 

a) Przeprowadza się rozeznanie cenowe w dowolnie wybranej formie, z którego 

sporządza się notatkę służbową. Wzór notatki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

b) Cała dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia przechowywana jest  

u kierownika działu administracyjno-gospodarczego. 

 

§ 𝟓 

Zapytanie ofertowe 

 

 

1. Podstawę dokonania zakupu dostaw, usług i wykonywanie robót budowlanych 

stanowi wniosek – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Wypełniony wniosek zaakceptowany przez Dyrektora lub osobę upoważnioną 

oraz Główną Księgową jest podstawą do przeprowadzenia zapytania ofertowego.  

3. Dyrektor DPS i Główna Księgowa wyraża zgodę lub nie wyraża zgody  

na realizację danego zamówienia. 

4. Po nie wyrażeniu zgody przez Dyrektora DPS lub Główną Księgową na realizację 

danego zamówienia następuje zaniechanie realizacji zamówienia. 

5. Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora DPS i Główną Księgową na realizację 

danego zamówienia pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego 

zamówienia przystępuje do jego finalizacji na podstawie poniższej procedury:  

a) Wyłonienie Wykonawców w drodze zapytania ofertowego polega  

na skierowaniu zaproszenia do składania ofert do wybranych Wykonawców. 

b) Udzielenie zamówienia w drodze zapytania ofertowego następuje poprzez 

zaproszenie do składania ofert takiej liczby Wykonawców, która zapewnia 

konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, jednakże nie mniejszej  

niż do trzech. Wraz z zaproszeniem do składania ofert wykonawcom przesyła 

się szczegółowe wymagania ofertowe. Wzór formularza oferty stanowi 

załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 formularz cenowy do niniejszego 

regulaminu. 

 



4 

 

c) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia podawane są nazwy wykonawców 

i ich adresy oraz zaproponowane ceny.  

d) Badania ofert i oceny dokonuje komisja powołana zarządzeniem przez 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.  

e) Badanie ofert odbywa się w części niejawnej. 

f)  Odrzuca się oferty złożone po terminie, oferty nie zawierające wymaganych 

dokumentów ,oferty nie  podpisane. 

g) Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia postępowania w sprawie 

zamówienia.   
h) Zamówienia udziela się Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą 

ofertę i spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert oraz 

szczegółowe wymagania ofertowe. 

i) Z zapytania ofertowego sporządza się protokół według załącznika nr 5  

do niniejszego regulaminu. 

j) Zamówienia będą dokonywane w formie pisemnej na podstawie umów, 

zamówień, zleceń, wniosków oraz pism. 

k) Cała dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia przechowywana 

jest u kierownika działu administracyjno-gospodarczego. 

l) Przykładowy wzór zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 6 

6. Procedury rozeznania cenowego oraz zapytania ofertowego są przygotowywane  

i przeprowadzane przez pracownika komórki organizacyjnej, której zakres 

działania i realizowane zadania są bezpośrednio związane z rodzajem  

i przedmiotem danego zamówienia, a nadzór nad ich realizacją sprawuje właściwy 

merytorycznie kierownik działu. 

 

 

§ 6 

Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia 

 

1. Zakończenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia następuje z dniem: 

a) zawarcia umowy z Wykonawcą, któremu udzielono zamówienia lub udzielenia 

zamówienia w formie zlecenia, zamówienia, wniosku, pisma, 

b) wystąpiła zmian okoliczności  niezależna od zamawiającego  powodująca ,że 

dalsze  prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie jest  

zasadne. 

2. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, następuje jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty, 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może         

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

c)  wystąpiła zmian okoliczności  niezależna od zamawiającego  powodująca ,że 

dalsze  prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie jest  zasadne. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o kwotach podanych w euro należy przez 

to rozumieć kurs euro według aktualnego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczenia wartości zamówień publicznych. 
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3. Zamówienia objęte niniejszym regulaminem podlegają wpisowi do „Rejestru 

zamówień publicznych do 30.000 euro” – załącznik nr 7 do regulaminu, który jest 

prowadzony przez kierownika działu administracyjno-gospodarczego. 

 

 

 

§ 𝟖 

Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro 

 

Tryb postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych powyżej 30.000 euro określa 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 

późn.zm.). 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Zamówień Publicznych 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej  
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

 

WNIOSEK 

 

do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie  

o dokonanie zakupu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro  

 

 

1. Rodzaj zamówienia: ................................................................................................... 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

a)dostawa………………………………………………………………………………..

b)usługi………………………………………………………………………………..... 

c)roboty budowlane.......................................................................................................... 

         

3. Zadanie budżetowe : dz…………… rozdz………… §…………. 

4. Osoby merytorycznie odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia: 

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

5. Termin realizacji zamówienia: .................................................................................. 

6. Szacunkowa wartość zamówienia: 

wartość netto: ...............................................................................................................zł 

wartość brutto: .............................................................................................................zł 

wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi: .............................euro  

5. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu .........................................................., 

na podstawie: (badanie rynku ,kosztorys inwestorski ,poprzednie zamówienie *) 

.................................................................................................................... Osoba/ osoby 

dokonująca ustalenia wartości zamówienia: ............................................. 

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

 

 

       Warzyn, dnia .................................                  .................................................................. 

                                                                                 podpis pracownika merytorycznego 

 

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody 
na przygotowanie i przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego  

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 9/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 

Warzynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

 

...........................................................                             .......................................................... 
        data i podpis Głównej Księgowej                                                    data i podpis Dyrektora DPS 

 

*        - niepotrzebne skreślić, 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej  
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

 

 

Notatka służbowa z przeprowadzonego 

ROZEZNANIA CENOWEGO 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych  

równowartości kwoty 30.000 euro  

 

1. W celu zamówienia: 

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

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

które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną*, przeprowadzono rozeznanie cenowe. 

2. W terminie ................................. rozeznano rynek w formie: 

• sondażu telefonicznego, 

• sondażu internetowego, 

• sondażu pisemnego, 

• w oparciu o inne źródła: ..............................................................................* 

zebrano informację od następujących Wykonawców: 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi 

  

 

   

     

     

     

     

* niepotrzebne skreślić 

 

3. Propozycja i uzasadnienie wyboru oferty wraz ze wskazaniem Wykonawcy:  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

      Warzyn, dnia .............................                           ....................................................... 

            podpis pracownika merytorycznego 

 

Zatwierdzam/ nie zatwierdzam: 

 

                                                                                                         

..........................................................                                   ………………………………….. 
        data i podpis Głównego Księgowego                                                    data i podpis Dyrektora DPS 
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 Załącznik nr 3 

do Regulaminu Zamówień Publicznych 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej  

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

Nazwa: ............................................................................................................................. 

 

Adres: .............................................................................................................................. 

 

NIP: .................................................................................................................................. 

 

REGON: ........................................................................................................................... 

 

Tel./ fax: ........................... ............................................................................................... 

 

e-mail: .............................................................................................................................. 

 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

cena netto: .............................................................................. zł 

 

cena brutto: ............................................................................ zł 

 

słownie cena brutto: ...................................................................................................... zł 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę  

do niego zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego 

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty 

są: 

• ........................................................................................................................... 

• ........................................................................................................................... 

• ........................................................................................................................... 

• ........................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

.................................., dnia .........................          ..................................................................... 

               podpis osoby uprawnionej 

 

 
 
 

 

 
 

 

 Załącznik nr 4 do Regulaminu Zamówień Publicznych 
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o wartości szacunkowej nie przekraczającej  

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

 

 

………………………………… 
Nazwa i adres wykonawcy 

       (pieczątka) 

 

FORMULARZ CENOWY  
 

 

 

L.p. 

 

 

Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

 

J.m. 

 

Ilość 

Planowana  

Cena 

jednostkowa 

Netto PLN 

Wartość 

Netto PLN 

Stawka 

VAT % 

Wartość  

Brutto PLN 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

 

       

 

Razem CENA OFERTY* 

 

 xxxxx  

* razem cena oferty netto i brutto należy przenieść do formularza oferty – załącznik nr 1 

                                                                                            

 

 

                                                                                                            ………………..   

                                                                                                                                               
                                                                                           Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

.........................................., dnia ...................... 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Zamówień Publicznych 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej  
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

 

Protokół z przeprowadzonego 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych  

równowartości kwoty 30.000 euro  

1. W celu zamówienia: 

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

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

które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną*, przeprowadzono zapytanie ofertowe. 

2. W dniu ...................................... zaproszono do udziału w postępowaniu niżej 

wymienionych Wykonawców poprzez rozesłanie formularza oferty. 

 
Lp. Nazwa wykonawcy 

1  

 

2  

 

3  

 

 

3. W terminie do dnia .................................do godz. ........... przedstawiono poniższe 

oferty: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi 

     

     

  

 

   

* niepotrzebne skreślić 

 

4. Propozycja i uzasadnienie wyboru oferty wraz ze wskazaniem Wykonawcy:  

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

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

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

     Warzyn, dnia .............................                           ....................................................... 

           podpis pracownika merytorycznego 

Kopie ofert w załączeniu. 

 

Zatwierdzam/ nie zatwierdzam: 

 

                                                                                                         

..........................................................                                   ………………………………….. 
        data i podpis Głównej Księgowej                                                    data i podpis Dyrektora DPS 
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-Wzór- 
 

 
 

Załącznik nr 6 do Regulaminu Zamówień Publicznych 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej  
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

 

   Zapytanie ofertowe 

na dostawę artykułów spożywczych  
 

 
1. Zamawiający:  

Powiat Inowrocławski  

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie 

Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo   

NIP 556–26-87-660 

Regon: 001373186 

Tel/Fax (052) 35–12–476, (052) 35–19–498 

e-meil: dpswarzyn1@wp.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa……………………..(wyszczególnionych w formularzu 

cenowym – załącznik nr 2), w miarę rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  

2) Podane w formularzu cenowym ilości są orientacyjne, do porównania ofert. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zmiany ilości dostaw określonych w formularzu cenowym – załącznik nr 2,  

w zależności od potrzeb.   

3) Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za faktycznie dostarczone ilości, zgodnie z 

zamówieniem złożonym przez Zamawiającego.  

4) Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu 

niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. 

5) Zamawiający ma prawo do odstąpienia od dostawy niektórych produktów na rzecz innych 

produktów wymienionych w formularzu cenowym – załącznik nr 2. 

6) Dostawy będą się odbywały, co dwa tygodnie w godz. od 7: 00-13: 00 sukcesywnie partiami 

stosownie do potrzeb zamawiającego, każdorazowo na odrębna zamówienie.. Wykonawca będzie 

dostarczał Zamawiającemu zamówiony towar własnym transportem nieodpłatnie. 

7) Miejsce dostawy: Dom Pomocy Społecznej w Warzynie, Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo, 

8) Dostawa towaru następować będzie w ciągu 7 dni od daty zamówienia. 

9) Zamówienia będą składane z 3 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub faksem. 

 

3. Termin realizacji zamówienia:………………………………r. lub wygasa po wyczerpaniu kwoty 

przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia. 

 

4. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 

1)   Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną do dnia 

…………………………….w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie adres: Warzyn 1, 88-140 

Gniewkowo, w sekretariacie Domu (wejście Główne - Administracja), lub na e-maila: 

dpswarzyn1@wp.pl 

2)    Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego i 

Wykonawcy oraz opisanej w następujący sposób: np.  ,,Oferta na dostawę artykułów 

spożywczych”. 

3)    Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 i 

formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4)   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty: 
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1) Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz cenowy” (załączniki nr 2 ) wraz z 

drukiem „Formularz oferty” (załącznik nr 1). 

2) Brak załączonego formularza cenowego będzie podstawą do odrzucenia oferty. 

3) Oferta nieodpowiadająca warunkom stawianym przez Zamawiającego nie 

zostanie rozpatrzona. 

 

6. Wymagane dokumenty: 
Do oferty należy załączyć: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert;  

Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy wskazaną 

w KRS  

lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 
7. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 

2) Cena może być tylko jedna. 

3) Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, cena 

wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe za wykonanie, których 

Zamawiający jest zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również VAT. 

4) Cenę należy podać w złotych polskich – netto i brutto. Podana cena powinna zawierać w sobie 

ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 

5) Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w złotych polskich. 

6) Nie należy poprawiać opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca 

dostarcza towar w innej gramówce niż podana w załączniku nr 2 formularz cenowy, wówczas 

należy przeliczyć cenę według podanej gramówki. Jest to ważne ze względu na prawidłową 

ocenę i porównanie ofert.  

 

8. Kryteria oceny ofert: 

Cena – 100% 

               Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego algorytmu (wzoru):  

     Cena oferty najniższej brutto 

Wartość punktowa   =                     Cena badanej oferty brutto           x 100   

 

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

2)  Z oferentem, którzy zaproponuje najkorzystniejsze warunki realizacji dostaw zostaną zawarte umowy 

(wzór umowy – załącznik nr 3). 

3) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców 

przesyłając informacje na e-maila podanego w ofercie. 

 

 

       Załączniki:                                                                                                   

                                                                                                     

 

1) Załącznik nr 1 -formularz oferty 

2) Załącznik nr 2 formularz cenowy 

3)  Załącznik nr 3 - umowa 

       Sprawę prowadzi: Pani Lucyna Wiśniewska 

 

Otrzymują : 

1.Adresat 

2.a/a 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu Zamówień Publicznych 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej  

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

 

 

Rejestr Zamówień Publicznych  
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych  

równowartości kwoty 30.000 euro 

 

 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Nazwa i 

adres 

Wykonawcy 

Data zawarcia/ 

zakończenia 

umowy/  

Wartość zamówienia w 

zł 

Imię i nazwisko 

osoby 

przygotowującej 

postępowanie 
netto brutto 

1. 

 

 

 

 

 

     

 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

                                                                                        ………………………………………. 

/data,  podpis i pieczęć 

kierownika działu  A-G/ 

 


