
Zarządzenie nr 18 I 2019
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

z dnia 23.09.2019

Na podstawie 5 10 ust, 1 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Poznaniu, zatwierdzonego przez Wojewodę VWelkopoIskiego w dniu 26 września 2008 r., zezmianami z dnia 20 sierpnia 2009 r., wykonując obowiązek zawarty w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r, o Finansach Publicznych (tekst jednolity z dnia 4 kwietnia 2019 roku Dz.U. 2019 r, poz. 869 z p.Zm.),
stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z dnia
16 października 2018 r. Dz. U.2018, poz. 1986 z p.Zm.) oraz RozporządzeniaPrezesa Rady Ministrówz dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotegow stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania
wartosci zamówień publicznych. (Dz.U. 2017, poz. 1579), wprowadzam Regulamin dotyczący zasad
gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty
określonejw art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. sziązku z powyższym

zarządzam, co następuje:
51.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie będzie mowa o:
1) Dostawie — należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, W

szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.
2) Robocie budowlanej — należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie

iwykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 20 ustawy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu
robót budowlanych z dnia 3 grudnia 2012 r. — Dz. U, z 2012 poz. 1372) lub obiektu
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych srodków,
zgodnie z wymaganiami określonymiprzez Zamawiającego,

3) Usludze — należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie sąroboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na
podstawie art. 2a ustawy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r.
— Dz. U z 2010 r. Nr 12 poz. 68); rozporzadzenie obowiązu'ace

4) Zamawiającym — należy przez to rozumieć Kierownika komórki organizacyjnej lub osobę
działającą na podstawie upoważnienia Kierownika Jednostki Zamawiającego uprawnioną do
przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne,

5) Ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekstjednolity Dz. U z 2018 r. , poz. 1986 z p.zm.);

6) Wykonawcy — należy przez to rozumieć osobe fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przedmiotem działalności sądostawy, uslugi lub roboty budowlane;

7) Zamówieniu — należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, czyli umowę odpłatną /
zamowienie / zlecenie odpłatne zawieraną między Zamawiającym a Wykonawcą, której
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;



52.
Szacowaniewartości zamówienia

Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą być dokonywane na
podstawie procedur określonych niniejszym zarządzeniem, z pominięciem poszczególnych
trybów wymienionych w Ustawie,
Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy należy przestrzegać
przepisów określonychw ustawie Prawo zamówień publicznych.
Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane — jest
calkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (wartość
netto) ustalona z należytą starannością.

53.
Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy

Prawo zamówień publicznych

Zamówień o wartosci nieprzekraczającej kwoty w złotych netto określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy
Prawo zamówien publicznych, o wartości powyżej 3000,00 euro netto, dokonuje się
z przestrzeganiem zasad celowości, legalności i gospodarności, elektronicznie wykorzystując
platformę zakupowa ”Przetargowa pl.”
Decyzja o udzieleniu zamówienia należy do Kierownika Zamawiającego.
Przy ustalaniu wartości szacunkowej, danego rodzaju przedmiotu zamówienia, należy
przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących zakazu dzielenia
zamówienia oraz zaniżenia jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych,
Zarządzenia nie stosuje się do zamówień 0 wartości nieprzekraczającej kwoty W złotych (netto)
określonejw art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a których przedmiotem są:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzenia ścieków do sieci

kanalizacyjnej,
b) uslugi przesyłowe energii elektrycznej, lub paliw gazowych,
c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
d) zastrzezone usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2013 r. — Prawo

pocztowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1051, z p.zm.),
e) indywidualne formy podnoszenia kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia itp.), szkolenia

grupowe pracowników,
f) dostawy związane z wydatkami okolicznościowymi ( np.: zakup kwiatów, wieńców, artykulów

dekoracyjnych, itp),
9) usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego i proceduralnego.
h) usługi informatyczne dla Działów, Oddziałów i DelegaturWIORiN
nabycie dostaw, uslug, robót budowlanych o wartości do 3000,00 euro netto, dokonywane są
w oparciu o zapytanie, które może być składane w formie ustnej, osobiście lub telefonicznie,
albo w oparciu o informacje uzyskane z folderów reklamowych lub stron internetowych.



@ 4.

1, Zamawiający ustala, czy w przypadku zlecania usług, dostaw, robót budowlanych występuje
jedno zamowienie, czy też odrębne zamówienia, biorąc pod uwagę łączne spełnienie
następujących kryteriów:
a) tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego

rodzaju i otym samym przeznaczeniu);
b) tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia wtym samym czasie);
0) tożsamość podmiotowa zamówienia (możliwość wykonania zamówienia przez jednego

wykonawcę).
2. Zamawiający:

. dla zamówień powyżej kwoty 3000 euro netto a poniżej kwoty 20.000 euro netto
przeprowadza rozeznanie cenowe (z taką liczbą wykonawców świadczących dostawy,

„ usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję
oraz wybór najkorzystniejszej oferty, co najmniej do 2 (dwu) — sporządzając notatkę
służbową z przeprowadzonych czynności, Rozpoznanie cenowe można wysłać w formie

pisemnej, elektronicznej lub faksem, a w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są
dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a
jedynym kryterium wyboru oferty jest cena, możliwe jest uzyskanie informacji o ofercie
wykonawcy telefonicznie, poprzez stronę internetową wykonawcy zawierającą informacje
handlowe lub poprzez bezpośredni kontakt z Wykonawcą.

. dla zamówień powyżej 20.000 euro netto, a poniżej kwoty netto określonej w art. 4 pkt.
8 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadza pisemne rozeznanie cenowe w formie

„zaproszenie do składania ofert” (przetarg otwarty w rozumieniu KC) poprzez publiczne
ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego lub „zapytanie ofertowe", zapraszając
do składania ofert taką liczbę Wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty

A budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybor naj-
korzystniejszej oferty. W przypadku „zapytania ofertowego", co najmniej do 3 (trzech).
Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria
oceny ofert oraz termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien
uwzględniać czas niezbędny na przygotowanie i złożenie oferty.

3. W przypadku, gdy Zamawiający pomimo skierowania „zapytania ofertowego" do
wytypowanych Wykonawców nie otrzymał dwoch ważnych ofert, należy jeden raz powtorzyc
procedurę, o której mowa odpowiednio w, pkt, 2. Jeżeli w wyniku powtórzenia procedury nie

otrzymano dwoch ważnych ofert lub nie zostały złożone żadne oferty, można zawrzeć umowę z
wykonawcą, który jako jedyny złożył ofertę lub zawrzeć umowę po przeprowadzeniu negocjacji z
wytypowanym jedynymwykonawcą.

4. Jeżeli w wyniku publicznego „zaproszenia do składania ofert" (przetarg otwarty w rozumieniu
KC) zamieszczonego na własnej stronie internetowej nie otrzymano dwóch ważnych ofert,
można zawrzeć umowę z wykonawcą, który jako jedyny złożył ofertę lub zawrzeć umowę po
przeprowadzeniu negocjacji z wytypowanym jedynymWykonawcą.



5.

10.

11.

12.

W przypadku, jeżeli znany jest tylko jeden potencjalny Wykonawca danego zamówienia,
Zamawiający negocjuje warunki umowy ztymWykonawcą.
Postępowanie należy przygotować i przeprowadzić w sposób zapewniający zachowanie zasady
uczciwej konkurencji, równego traktowaniaWykonawcóworaz przejrzystości.
Wszczęcie procedury poprzedzone jest uzyskaniem akceptacji na wniosku stanowiącym
załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
Postępowanie jest jawne. W trakcie prowadzonego postępowania nie podlegają ujawnieniu
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010,.), jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane, za wyjątkiem zawartych w ofertach informacji dotyczących: nazwy (firmy)
Wykonawcy ijego adresu, ceny, terminu wykonania czy okresu gwarancji i warunków płatności.
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, któw zaoferował najkorzystniejszą ofertę na
podstawie dokumentacji z przeprowadzonych czynności. Przykładowe wzory tych dokumentacji
zawarto w załącznikach Nr 2 do Nr 4, które stosownie do danej procedury: dostawa, usługa,
robota budowlana mogą być modyfikowane lub uzupełniane o dodatkowe tresci.
Zamawiający wysyła informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył
ofertę, lub zamieszcza na stronie internetowej, na której było zamieszczone zapytanie ofertowe,
lub na ktorej ukazało się zaproszenie do składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, których z zachowaniem najwyższej staranności nie można było
przewidzieć, a zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia publicznego,
Kierownik Zamawiającego, może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania przepisów
niniejszego Zarządzenia w zakresie procedury porównywania ofert i realizowac zamówienie z
jednym wybranym Wykonawcą. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy wraz ze wskazaniem
przyczyn zaniechania procedur przewidzianych w Zarządzeniu odnotowane zostaną w notatce
służbowej.

Potwierdzeniem udokumentowania publikacji „zapytania ofertowego, „zaproszenia do składania
ofert” na stronie internetowej jest np. druk zrzutu ekranu lub ogłoszenie w prasie, o ile zapytanie
zostało opublikowane na stronie internetowej lub w prasie,

55.

1. Procedury wdrożenia zamówienia publicznego muszą zostać poprzedzone
zapotrzebowaniem przygotowanym przez Kierownika Komórki Organizacyjnej lub
samodzielne stanowisko pracy. Wzór zapotrzebowania stanowi załącznik nr 6

2. Pracownik przygotowującyzapotrzebowanie ma obowiązek uzyskania akceptacji Kierownika
Jednostki i Głównego Księgowego.

3. Kontrola zgodności zapotrzebowań z planem finansowym / budżetem Jednostki
Zamawiającego spoczywa na Głównym Księgowym.



56.

Do umów zawieranych w sprawach o zamówienia publiczne do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8

ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
57.

Nadzór nad wykonaniem przedmiotuZamówienia

1. Obsługę i nadzór nad Zamówieniami o wartości szacunkowej netto poniżej równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych powierza się Kierownikowi Działu

Administracyjnego lub upoważnionemu przez Kierownika Jednostki pracownikowi Działu

Administracyjnego.
2. Zamówienia objęte niniejszym zarządzeniem, muszą być dokonywane w sposób celowy i

oszczędny, z zachowaniem należytej staranności oraz zasadą uzyskania najwyższych efektów z

poniesionych nakładów.

58.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie zobowiązania Zamawiającego,
którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub nieuzasadnionych oplat.

2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez Zamawiającego do

niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek zaniedbania lub

niewypełnieniaobowiązkóww zakresie kontroli finansowej.
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, ktora popełniła

czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez Ustawę o odpowiedzialnosci
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. tekst jednolity z dnia
12 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440) w czasie jego popełnienia.

4, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, której można
przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia.

5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi także osoba, która
wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

59.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówien publicznych, akty wykonawcze do niniejszej ustawy, Kodeks cywilny, ustawa o

Rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o odpowiedzialnosci za naruszenia
dyscypliny finansów publicznych oraz inne przepisy obowiązującego prawa związane z
zakresem prowadzonych spraw czy przedmiotu zamówienia.

2. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem jego podpisania i obowiązuje wszystkie jednostki
organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa.



510

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 pażdziernika 2019 r.
2. Z dniem 30 września 2019 r. traci moc Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 31.10.2013 r. W sprawieustanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekraczawyrażonejw zlotych równowartości kwoty 30000 euro

511.

integralną część zarządzenia stanowią załączniki:
Zalacznik Nr.1

Zalacznik Nr,2
Zalacznik Nr.3
Zalacznik Nr.4
Zalacznik Nr.5
Załącznik Nr 6

Do wiadomości:

Wniosek
Zapytanie ofertowe
Dokumentacja podstawowych czynnoścL
Notatka z przeprowadzonego rozpoznania
Rejestr udzielonych zamówień publicznych.
Wzór zapotrzebowania

Wojewodzki lnspektor

TOJE 'u'-i .~

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska Wojewódzkiegoinspektoratu Ochrony Roślin iNasiennictwaw Poznaniu.


