
ZARZ{DZENIE NR 18
LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN

I NASIENNICTWA
W GORZOWIE WLKP.
z dnia 19 wrzeSnia2016 r.

w sprawie planowania, rozliczania i dokonywania wydatk6w publicznych w Wojew6dzkim
Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, kt6rych wartoSi
nie przekracza 30.000 euro

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. I pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansachpublicznych (Dz. Il.z20l3r.poz.885 z poln.zm)t,art.25 ust.4lite, ust.9 i 10

ustawy z dnra 2l listopada 2008r. o sluzbie cywilnej (Dz. U. z2016 t. poz 1345) oraz art.4

pkt. 8 ustawy z dnia29 stycznta2004 r- - Prawo zam6wieri publicznych ( Dz. U. 22015 r.

poz.2164 zpoLn. zm.)2 oraz $ 9 ust 1 pkt. 9 i $ 33 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego
WIORIN, ustalonego Zarzqdzeniem ff 15 Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony

RoSlin i Nasiennictwaz dnia 09.09.2015 r., zarzqdza siq, co nastqpuje:

$ 1. 1. Niniejsze zarzqdzenie reguluje postgpowanie w zakresie planowania,

rozhczania i dokonywania wydatk6w publicznych w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony
RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, kt6rych wartoSd nie przek,racza

r6wnowartoSci w zlotych kwoty 30.000 euro.

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postEpowania o udzielenie zam6wienia,
kt6rego wartoSi nie przekracza rownowartoSci w zlotych kwoty 30.000 euro odpowiada
Wojew6dzki Inspektor Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, zwany
dalej,,Wojew6dzkim Inspektorem";

3. Ostatecznq decyzjE w przedmiocie dokonania okreSlonego zam6wienia podejmuje
Wojew6dzki Inspektor.

$ 2. l. Wydatki publiczne powinny byi dokonywane w spos6b celowy i oszczEdny
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w oraz w spos6b
pozwalaj 4cy na terminow4 realiza cjE zadafi .

2. Planujqc dokonanie wydatku publicznego nalely przeprowadzi6 rozeznanie rynku,
oszacowa6 wartoSi zam6wienia orz dokonad zabezpieczenia Srodk6w finansowych na jego
realizacjg zgodnie z planem finansowym jednostki.

'lZmiany wynikajq z:D2.U.22013r.,po2.938, poz. 1646iDz.tJ.z20l4r.,poz.37g,gll,ll46,l6l6,lg7j iz
2015 r. po2.532,238, I I 17,1130, I 190, 1358, 15r3, 1854,2150, 1045, llg9,1269,1g30, lg90 iz2016r.
poz.l9i,1257
2\ Zmiany wynikajq z Dz. tJ . z 2016r. poz. 1020, 1250, 1265.



3. WartoSciq zam6wienia jest calkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez
podatku od towar6w i uslug, ustalone z nale?ytq starannoSciq. WartoS6 zam6wienia obhcza
siE zgodnie z art.32 - 34 ustawy - Prawo zam6wiefr publicznych.

$ 3. 1. Podstaw4 zlohenia zam6wienia na zakup towar6w, uslug i rob6t budowlanych
oraz zaanga2owania Srodk6w finansowych jest wniosek kierownika oddzialu, delegatury,
komorki organizacyjnej lub pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy.

Wz6r wniosku stanowi zalqczniknr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

2. Zamowienra, kt6rych wartoS6 nie przekracza kwoty 6.000 euro mogq byi
dokonywane w oparciu o posiadan4 wiedzq i znajomoSi rynku, a pracownik prowadzqcy

dane zamowienie nie musi przedstawiad uzasadnienia wyboru wykonawcy zam6wienia.

3. W przypadku, gdy wartoS6 zam6wienia przel<racza kwotE 6.000 euro nale2y

dokona6 zapytania o fertowe go.

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

wykonawc6w (dostawc6w) mogqcych zrealizowa6 dane zam6wienie, chyba, 2e liczba tych
wykonawc6w (dostawcow) jest mniej sza.

2. Zapytanie ofertowe winno zawierac informacje dotyczqce przedmiotu zam6wienia,

terminu reahzaili zam6wienia, istotnych warunk6w zam6wienia, sposobu przygotowania

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

zalqcznikrr 2 do niniejszego Zarzqdzenia.

3. Do zapytania ofertowego nalely dolqczy(, wz6r oferty, kt6r4 wypelni wykonawca
(dostawca) . Wz6r oferty stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszego Zarzqdzenia.

$ 5. Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena. W uzasadnionychprzypadkach moLna

zastosowa6 inne kryteria oceny ofert takie jak: okres gwarancji, warunki serwisu, termin

wykonania zam6wienia, parametry techniczne, koszty eksploatacji, jakoSd i funkcjonalnoS6.

$ 6. 1. Zamowienia udziela sig wykonawcy (dostawcy), kt6ry zloZy najkorzystniejsz4

ofertE.

2. Najkorzystniejsz4 ofert4 jest oferta z najnilszqcen4 albo oferta, kt6ra przedstawia

najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteri6w odnoszqcych siQ do przedmiotu

zam6wienia.

3. Wykonawca (dostawca) moZe ofertE zloZy(, osobiScie, przeslac pocztq" pocztq

elektroniczn4 (e-mailem) lub faksem. Przyjmuje sig, 2e wykonawca lub dostawca mohe

zlo1yt swoj4ofertg na innym druku niZ udostqpniony przezZamawiajqcego, pod warunkiem,

Ze ofertabgdzie zawieralawszystkie elementy skladowe zawarte we wzorze oferty.

4. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.



5. Dopuszczalne jest prowadzenie dalszych negocjacji z wykonawcami ( dostawcami)
celu uzyskania korzystniejszej oferty ni2 zlolona.

$ 7. l. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania sporz4dza
protok6l zam6wienia.

2. Wz6r protokolu stanowi zal4cznik nr 4 do niniejszego Zarzqdzenia.

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

$ 8. 1. Zakofczenie postgpowania w sprawie udzielenia zam6wienia dokonuje siE

w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej lub na podstawie pisemnego zam6wienia
(zlecenia).

2. Ocena, czy realizacja zam6wienia wymaga zawmcia z wykonawcq (dostawcq)

umowy naleZy do Wojewodzkiego Inspektora.

3. Ocena, o kt6rej mowa w ust. 2, musi uwzglpdniai interes zamawiaj4cego tj. m.in.
gwarancjQ rcalizacji zam6wienia przez wykonawca (dostawcE) zgodrie z oczekiwaniami
zamawiaj4cego, zlo2onoSd przedmiotu zam6wienia, termin jego wykonania, ryzyko
ewentualnych ro szczeh z tyttiu niewykonania zam6wienia.

$ 9. 1. PrawidlowoSi wykonania zam6wienia publicznego potwierdzaj4 pracownicy
merytoryczni, ktorzy zloZyli wiosek, o kt6rym mowa w $ 3 ust. 1.

2. Protok6l odbioru naleZy sporzqdzii wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik m 5.

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

3. DokumentacjE z udzielonych zam6wieri przechowuje siq przez okres okeSlony
w rzeczowym wykazie akt.

$ 10. Traci moc zarzqdzenie w 3 z dnia 20 kwietni a 2014 r. w sprawie planowania,
rozliczatia i dokonywania wydatk6w publicznych w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony
RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim, kt6rych wartoSi nie przekacza 30.000
euro

$ ll. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Lu!uslii \!bietldd
Ochronv llo(l

Ryszard Mr6z



Zalqcznik nt I do Zarzqd*nia nr 18 z dnia 19
vneinia 2016 r. u sprawie planowania, rozliczania i
dokonwa ia wydathiv/ kt6rych v)arble nie

przekracza 30 lys. e ro

(pieczgC adresowa ZamawiajEcego) (data)

wNlosEK o wszczEctE PosTEPowANtA o UDztELENtE ZAMowtENtA pUBLTCZNEGO

z wYt-AczENtEM sTosowANtA PRZEPTSOW USTAWY PRAWO ZAt\4OWtEN pUBLtCZNYCH

I Naz'v:kom6rlol:.,:,r.r,U

2. Rodzajzam6wienia: (dostawa, usluga lub robota budowlana)

3. Podstawa wylEczenia: art. 4 pkt Sustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne wylEczenia: Wartos6 zam6wienia nie pzekracza 6 000 euro.

a. Pz:dm:o:zam6wi.ro,"::l

5. Warto6c zam6wienia wynosi :

Netto......................zl,costanowi r6wnowartosc kwoty: ............... euro, ('1 euro = ................. 1t

Wa(osd brutto zl ...... , w tym podatek .....................%VAT w kwocie zl .............................

Oszacowania wartosci zam6wienia dokonano na podstawie / kos ztorysu inwestorskiogo, ofett, katkulacji kosztlw w oparciu o

6, Porqdany termin realizacji zamowienia:

' o"::::o:"-::o::1"':":::'":1',]":":::0.-.,1'

Akceptacia kierownika jednostki

miejsmwosc, dnia....

poopisorormiboiiiieeii:i*i6ii: po:;;i;,;i;;i6;;ii;oolvsp*id;

I wartoiC zam6wienia przeliczona wg kursu zamieszczonego w Rozporz4dzeniu prezesa RM



Zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia nr 18 z dnia 19
,flrzelnia 2016 r w sprawie ploho*ahia, rozliczania i
dokoryryania tydatkdw kt6rych wdrtoit nie

przebacza j0 tys. euro

pleczQc zamawaj 4cego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwiqzktt z arL 4 ust.8 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publi cznych (Dz.

U. 22015 r. poz.2164 z p62n. zri.) zwacamy sig z zaptttar,iem ofertowym o cenQ dosta

uslug /rob6t budowlanych

l. Przedmiot zam6wienia.......

2. Termin realizacji zam6wienia

3. Inne istotne warunki zam6wienia

4. Spos6b przygotowania olerty .

Ofertg sporzqdzi 6 nale?y na zalqczotym druku ,,OFERTA" ( zal.nr 3).

Ofertg sporz4dzi ( naleay w jQzyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieScieralnym atramentem lub dlugopisem. Oferta winna byi podpisana przez osobg

upowaznionq. W przypadku skladania oferty w siedzibie zamawiaj4cego lub poczt4 na

kopercie naleZy umieScii napis ,,Zapytanie ofertowe na......................

Ofertg zloZyt, mo2na osobiScie u zamawiaj4cego pok.......... , poczitq" poczt4 elektroniczn4

na adres............. .lub faksem pod nr................

Miejsce i termin zlo2enia oferty.

Ofertp zloZy t, nale2y do dnia................ god2...................

5.

(data, podpis osoby prowadzqcej sprawE )



Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia nr 18 z dnta 19

wrzeinia 2016 r. w sprawie planotania, rozliczania i
dokon) t)ona v'ydark6w kr6rych wartoit np

przebacza 30 tys. euro

piecz4tka oferenta dnia...............

OFERTA

Odpowiadaj4c na skierowane do nas zapltanie ofertowe dotyczqce zam6wienia publicznego
realizowanego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief
Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z p62n. zm.), a dotycz4cego:

(wpisai przedmiot zam6wienia )

skladamy ofertQ nastQpuj ecej tre5ci:

l. Oferujemy wykonanie zam6wienia za ceng netto.................. ...................21.
Obowi4zujqcy podatek VAT .......% .....................21.
Cena brutto .................21.
Stownie:

2. Przyjmujemy do
warunki

3. Odwiadczamy, 2e

realizacji postawione przez zamawiajqcego, w zapytaniu ofertowym,

firma jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP

podpis osoby upowa2nionej



Zalqc:nik nr 4 do do ZaEqd.enia nr l8: dnia 19

vr:einia 2016 r. \, spruwie planowania, rc.lic-ania i
dokonytana $ydatk6\ ktorych tarroii nrc

pr.ekruc:a 30 tys. eulo

(pieczgi adresowa Zamawiajqcego) (data)

PROTOKOI, ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO
kt6rego wartosd nie przekracza wyraionej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zam6wienia:

2. Warto66 zam6wienia oszacowano w dniu .............. na kwotQ netto, co

stanowi r6wnowartoso ...............euro

3. W dniu zwr6cono sig do ...... nizej wymienionych wykonawc6w

z zapylaniem ofertowym :

l. .......................

2. ......................

3. ......................

zapylanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie, dostarczono bezpo6rednio do siedziby

wykonawcy (wl aiciw e po dkr e i I it).

4. Uzyskano nastgpujqce oferty na realizacjE zam6wienia (cena netto oraz inne istotne

elementy ofert ) :

1. .......................

2. ......................

3. ......................

5. W wyniku analizy oferi przedmiotowe zam6wienie udzielone zostanie:

za ceng ............................. netto

6. Uzasadnienie wyboru ( termin wykonania, okres gwarancji, jako6i, funkcjonalnoSi ) :

7. Postgpowanie prowadzil:

ZATWIERDZAM/ NIE ZATWIERDZAM

(podpis kierownika jednostki)



ZaQcznik nr 5 do Zatzqdzenia 18 z dnia 19
wrzeinia 2016 r. v spraflie planowania, rozliczono t
dokon ryonia vtdatkd\,t ktdrych wartoic nte

pr:ebocza 30 tys ewo

Protok6l odbioru dostaduslug/rob6t budowlanych

- o"l' 
:'":':"*rcle:e 

zamawrEac"no

przy udziale przedstawiciela wykonawcy

il;;, ;;; ;;--il ;;"1,,;;l:# il;;1,;; ;;;;;,
A. Stwierdzono 2e dostawy/uslugi/roboty budowlanel zostaly wykonane zgodnie/niezgodniel) z

zam6w:en:em

(uwagi dotyczqce wykonania niezgodnie z umowq)

B stwleldzono nasQel]lece uslerk: o n:erstotn:m charakteee

iwyznaczono termin ich usunigcia do dnia ....... ... .. .. . . .. ...
Pomimo wystArienia ww. usterek odebrano dostawy/uslugi/roboty budowlanel.

c stwreldz:no 
:'.as-teoulace 

usle*; o 

:s:otnym 

cha:ak:"o"

i wyznaczono termin ich usuniecia do dnia .............................
Odebranie dostawuslug/rob6t budowlanychl) jako wykonanych zgodnie z zam6wieniem odbQdzie
sig po usuniqciu ww. usterek.

D.W zalEczniku do protokolu zawafto wykaz odebranego przedmiotu zamowienia z podaniem
oznaczeh i numer6w seryjnych (jeaeli dotyczy).

Przedstawiciele zamawiaj4cego: Pzedstawiciel wykonawcy:

1) niepotzebneskreSli6


