
ZARZ4DZENIE
LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN

I NASIENNICTWA
W GORZOWIE WLKP.
z dnia 26 lutego 2021r.

w sprawie planowania, rozliczania i dokonyrvania wydatkow publicznych w Woiew6dzkim
Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, kt6rych wartoSi
jest niZsza niz 130 000 zlotych

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
ofinansach publicznych(Dz.U. z202lr.poz.305), art.25 ust.4lit e, ust.9 i l0 ustawy z
dnia2l listopada 2008r. o sluzbie cywilnej (Dz. U. 22020 r. poz. 265, zp62n. zm)t oraz art.
2 ust. I pkt I ustawy z dnia 1l wrzeSnia 2019 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U.
z po2.2019)oraz $9ust l pkt 9i$33ust.3pkt l RegulaminuOrganizacyjnegowloRlN,
ustalonego ZarzEdzeniem nr 15 Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin
i Nasiennictwa z dnia 9 wrzeSnia 2015 r., zarzEdza siE, co nastgpuje:

$ l. 1. Niniejsze zarzqdzenie reguluje postgpowanie w zakresie planowania,
rczliczania i dokonywania wydatk6w publicznych w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony
RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, kt6rych wartoS6 jest niZsza niz 130 000
zlotych.

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zam6wienia,
kt6rego wartoSd jest ni2sza niz 130 000 zlotych odpowiada Wojew6dzki Inspektor Ochrony
RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, zwany dalej ,,Wojew6dzkim
Inspektorem";

3. Ostateczn4 decyzjE w przedmiocie dokonania okreslonego zam6wienia podejmuje
Wojew6dzki Inspektor.

$ 2. 1. Wydatki publiczne powinny by6 dokonywane w spos6b celowy i oszczgdny
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w oraz w spos6b
pozwalalqcy na terminow4 realizacjE zadah.

2. Planuj4c dokonanie wydatku publicznego nale2y przeprowadzi( rozeznanie rynku,
oszacowai wartoSi zam6wienia oraz dokona6 zabezpieczenia Srodk6w finansorvych na jego

r ealizacj g zgodni e z planem fi nansowym j edno stki.

3. Podstaw4 ustalenia wartoSci zam6wienia jest calkowite szacunkowe

wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towar6w i uslug, ustalone znaleZytE starannoSci4.

$ 3. 1. Podstaw4 zlo2enia zam6wienianazaktp towar6w, uslug i rob6t budowlanych

oraz zaangazowania Srodk6w finansowych jest wniosek kierownika Oddzialu, kom6rki

organizacyjnej lub pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy. Wz6r

wniosku stanowi zalEcznlknr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

' Zmiany wynikaj 4 z'. Dz. lJ . z 20 1 9 r. poz. 2020 t z 2020 r. poz. 285 .



2. Zamowienia, kt6rych warloSc nie przekracza kwoty 3 000,00 zlotych mog4 byc

dokonywane w oparciu o posiadan4 wiedzg i znajomoS6 rynku, a pracownik prowadz4cy

dane zamowienie nie musi przedstawia6 uzasadnienia wyboru wykonawcy zam6wienia.

3. W przypadku, gdy wartoS6 zam6wienia przekracza kwotg przekracza 3 000,00

zlotych a nie przekracza kwoty 10 000,00 zlotych nale?y dokonad rozeznania rynku
i sporz4dzic notatkg z takiego zam6wienia.

4. Na wszystkie zam6wienia powyzej l0 000,00 zlotych nalely dokona6 zapytania

ofertowego.

$ 4. 1 . Zapytanie ofertowe powinno by6 skierowane do co najmniej trzech potencjalnych

wykonawc6w (dostawc6w) mog4cych zrealizowa6 dane zam6wienie, chyba, 2e hczba tych
wykonawc6w (dostawc6w) jest mniejsza.

2. Zapytanie ofertowe winno zawierac informacje dotycz1ce przedmiotu zam6wienia,

terminu realizacjr zam6wienia, istotnych warunk6w zam6wienia, sposobu przygotowania

oferty, terminu, miejsca i sposobu zlozenia oferty. Wz6r zapytania ofertowego stanowi

zalqcznlk nr 2 do niniej szego zarzEdzenia.

3. Do zapyttania ofertowego nale?y dol1czy(, wz6r oferty, kt6r4 wypelni wykonawca
(dostawca). Wz6r oferty stanowi zal4cznik nr 3 do niniejszego zarz1dzenia.

$ 5. Podstawowym kryerium oceny ofert jest cena. W uzasadnionychprzypadkach mozna

zastosowa6 inne kryteria oceny ofert takie jak: okres gwarancji, warunki serwisu, termin
wykonania zam6wienia, parametry techniczne, koszty eksploatacji, jakoSd i funkcjonalnoSd.

S 6. 1. Zam6wienia udziela sig wykonawcy (dostawcy), kt6ry zloty najkorzystniejsz1

ofertg.

2. Najkorzystniejsz4 ofert4 jest oferta z najnizszq cen4 albo oferta, kt6ra przedstawia

najkorzystniejszy bilans ceny orM innych kryteri6w odnoszqcych sig do przedmiotu

zam6wienia.

3. Wykonawca (dostawca) moZe ofertg zloZyt, osobiScie, przesla(, poc^4, pocztE

elektroniczn4 (e-mailem) lub faksem. Przyjmuje sig, ze wykonawca lub dostawca mo2e

zloZyc swoj4 ofertg na innym druku niZ udostgpniony przez Zamawrajqcego, pod warunkiem,
2e oferta bgdzie zawterala wszystkie elementy skladowe zawarte we wzorze oferty.

4. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

5. Dopuszczalne jest prowadzenie dalszych negocjacji z wykonawcami (dostawcami)

w celu uzyskania korzystniejszej oferty niz zlozona.

S 7. 1. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania sporzqdza
protok6l zam6wienia.

2.Wz6r protokolu stanowi zalqcznik nr 4 do niniejszego zarzEdzenia.

3.Protok6l zam6wienia wraz z zalqcznikami podlega akceptacji Wojew6dzkiego
Inspektora lub innej osoby upowa2nionej do jego zatwierdzenia.



$ 8. 1. Zakohczenie postgpowania w sprawie udzielenia zam6wienia dokonuje sig

w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej lub na podstawie pisemnego zam6wienia

(zlecenia).

2. Ocena, czy realizacja zam6wienia wymaga zawarcia z wykonawcq (dostawc4)

umowy nalezy do Wojewodzkiego Inspektora.

3. Ocena, o kt6rei mowa w ust. 2, musi uwzglgdniad interes zamawrilqcego. tj. m.in.

gwarancjg realizacji zam6wienia przez wykonawcg (dostawcg) zgodnie z oczektwaniami

zamawiaj4cego, zlo2onoSc przedmiotu zam6wienia, termin jego wykonania, ryzyko
ewentualnych roszczeri z tytulu niewykonania zam6wienia.

$ 9. 1. PrawidlowoS6 wykonania zam6wienia publicznego potwierdzajq pracownicy

merytoryczni, kt6rzy zloLyli wniosek, o kt6rym mowa w $ 3 ust. 1.

2. Protok6l odbioru nale?y sporz4dzit, wedlug wzoru stanowiqcego zalEcznik nr 5.

Protok6l ten jest podstaw4 do dokonania zaplaty wykonawcy (dostawcy).

3. Dokumentacjg z udzielonych zam6wieri przechowuje siE przez okres okreSlony

w rzeczowym wykazie akt.

$ 10. W przypadku zakup6w zwi4zanych koronawirusem Sars-CoV-2 mo2na ich
dokona6 poza procedur4.

$ 11. Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Kierownikowi Dzialt Administracyjnego.

$ 12. Traci moc zarzqdzenie nr 18 Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony
RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 wrzeSnia 2016r. w sprawie planowania,
rozliczania i dokonywania wydatk6w publicznych w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony
RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, kt6rych wartoS6 nie przekracza 30.000
euro.

S 13. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania z moc4 obowi4zuj4cq od

I stycznia 2021r.

UI
IA



Zulqc:nik n r 5 do Zar:qdzenia 26 lutego 2021r v,

sprarie planotlania, rozliczania i dokoryN,ania
v1'd a t k6t pu b I i cznyc h v l4/oj ev 6dzk i nt I n s pe kto ru c ie

Ochrory Roilin i lt'asiennicbra v' Gor:ovie
lf ielkopolskim, kt1ry'ch wartoit jesl nizsza ni,
130.000 zlonch

Protok6l od bioru dostaWuslug/rob6t budowlanych

w dniu ........ pzedstawiciele zamawiajEcego:

ptzy udziale przedstawiciela wykonawcy

dokonali odbioru wykonanych dostaw/uslug/rob6t budowlanych dotyczqcych ..............

A. Stwierdzono 2e dostawy/uslugi/roboty budowlanel zostaly wykonane zgodnie/niezgodniel) z
zam6wieniem

(uwagi dotyczqce wykonania niezgodnie z umowq)

B. Stwierdzono nastepujEce usterki o nieistotnym charakterze:

iwyznaczono termin ich usuniqcia do dnia

Pomimo wystEpien ia ww. usterek odebrano dostawy/uslug i/roboty budowlanel.

C. Stwierdzono nastQpujEce usterki o istotnym charakteze.

iwyznaczono termin ich usunigcia do dnia

Odebranie dostaMuslug/rob6t budowlanych') jako wykonanych zgodnie z zam6wieniem odbqdzie

siQ po usuniQciu ww. usterek.

D.W zalqczniku do protokolu zawarto wykaz odebranego pzedmiotu zam6wienia z podaniem

oznaczen i numer6w seryjnych (ie2elidotyczy).

Przedstawiciele zamawiajEcego: Przedstawiciel wykonawcy:



Zalqcznik n r 4 do Zarzqdzenia 26 lutego 2021r v
sprattie planowania, rozliczania i dokonytania
vydat kdtv publicznych v l{ojew6dzkim I nspektoracie
Ochrony Roilin i Nasiennictwa v Gorzovie
Wielkopolskim, kt6rych u'artoit jest niZszo nii
130.000 zlotych

(pieczgi adresowa Zamawiajqcego) (data)

PROTOK OI, ZAMOWIENIA PUBLICZNEG O
kt6rego wartoSd nie przekracza wyra2onej w zlotych r6wnowartoSci kwoty 130.000

zlotych

1. Opis przedmiotu zam6wienia:

2. WartoSi zam6wienia oszacowano w dniu

2. W dniu zwr6cono siE do nizej wymienionych wykonawcow z zapytaniem
ofertowym:

Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie, dostarczono bezpoSrednio do siedziby
wykonawc y (wl ai c iw e p odlv e il it).

5. Uzyskano nastgpuj4ce oferty na realizacjg zam6wienia (cena netto oraz inne istotne
elementy ofert ) :

6. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zam6wienie udzielone zostanie:

7 . Uzasadnienie wyboru ( termin wykonania, okres gwarancji, jakoS6, funkcjonalnoSd ) :

7. Postgpowanie prowadzil:

ZATWI ERDZAM I NIE ZATWIERDZAM

(podpis kierownika j ednostki)



piecz4tka oferenta

Odpowiadaj qc na skierowane do
realizowanego na podstawie art.
zam6wieri publicznych (Dz. U. z

Zalqcznik n r 3 do Zarzqdzenia 26 lutego 2021r v
spravie planotlania, rozliczania i dokonytania
rydatk6v publ icznyc h w Wojetthdzkim I nspe ktorac ie
Ochrony Roilin i Nasiennictua w Gorzowie
ll/ielkopolskim, kt6rych wartoii jesl ni:sza niz
130.000 zlotych

OFERTA

nas zapytanie ofertowe dotycz4ce zam6wienia publicznego
2 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeSnia2}lg r. - Prawo
poz.2019 zp6in. zm.), a dotycz4cego:

(wpisa6 przedmiot zam6wienia )

skladamy ofertg nastgpujEcej treSci:

1. Oferujemy wykonanie zam6wieniazacen1 netto.......... .................21.
ObowiqzujQcy podatek VAT .......% ...................21.
Cena brutto .............21.
Slownie:

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiajqcego, w zapytaniu ofertowym,
warunki

3. OSwiadczamy, 2e firma jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP .........

podpis osoby upowaZnionej



Zalqc:nik n r 2 do Zarzqdzenia 26 lutego 2021r v
sprau,ie planovania, rozliczania i dokoryu,ania
wydatkdtt publicznych w llojewddzkim lnspektoracie
Ochrony Roilin i Nasiennichta v, Gorzov,ie
Wielkopolskim, kt1rych wartoSt jest niisza ni
I 30.000 zlotych

pieczQc zamawiajQcego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wzwiqzku zart.2 ust. l pkt l ustawy zdnia ll wrzeSnia20l9 r. - Prawozam6wieri

publicznych (Dz. U. z po2.2019 z poLn. zm.)zwracamy sig z zapfianiem ofertowym o cenq

dostad uslug /rob6t budowlanych

1. Przedmiot zam6wienia ....

2. Termin realizacii zam6wienia .....

Inne istotne warunki zam6wienia
Wymagania niezbgdne:

Wyposaienie dodatkowe (osobna wycena):

3. Sposob przygotowania oferty .

Ofertg sporzEdzic nale2y nazalEczonym druku,,OFERTA" (zal.nr 3).

Ofertg sporzqdzie nale?y w jgzyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieScieralnym atramentem lub dlugopisem. Oferta winna by6 podpisana przez osobg

upowaZnion4. W przypadku skladania oferty w siedzibie zarnawiaj4cego lub poczt4 na

kopercie nale?y umieScid napis ,,Zapttanie ofertowe na ....

Ofertg zloZyc mozna osobiScie u zamawiajqcego pok. l0 , poc^E, poczl.E elektroniczn4 na

adres . lub faksem pod m.

4. Miejsce i termin zloleniaoferty.

Ofertg zlolyc nale?y do dnia.

(data, podpis osoby prowadz?cej sprawg )



Zolqcznik nr I do Zarzqdzenia 26 lulego 2021r v,

sprarie plonov,ania, ro:lic:ania t dokonytania
vydatkdv publicznych n, llojev6dzkim Inspektoracie
Ochrony Roilin i Nasiennichla w Gorzowie
llielkopolskim. kt6o'ch trartoSt jesl niisza niz
I 30.000 zlotych

(pieczE(, adresowa Zamawiaj4cego) (data)

wNtosEK o wszczEqE PosTEPowANlA o UDzTELENIE zAMOwIENIA PUBLTCZNEGO

z wyt-AczENtEM sTosowANtA PRZEPTSOW USTAWY PRAWO ZAMoWTEN PUBLICZNYCH

1. Nazwa kom6rki organizacyjnej:

2. Rodzajzam6wienia: , usluga lub robota budowlana)

Usluga Podstawa wyl4czenia: oraz art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia I I wrzeSnia 2019 r.
Uzasadnienie faktyczne wyl4czenia: WartoSc zam6wienia nie przekracza .

3. Pzedmiot zam6wienia: (opis)

4. Warto5c zam6wienia wynosi :

Ustalenia wartosci zamowienia dokonal dnia: ........................ r.

5. PoiEdany termin realizacji zam6wienia: ............,............................r.

6. Osoba odpowiedzialna za pneprowadzenie postqpowania

Akceptacja kierownika jed nostki

miejscowoSc, dnia ........................

poDpts GL1UNEGO KS/€GOWEG O PODPTS WOJEW1DZKTEGO TNSPEKTORA


