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ZARZĄDZENIE Nr 122/2016 

REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

z dnia 22 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Koninie  

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  ( tj. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1870) w związku z art. 66 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 lipca  

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) oraz wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 

2016 r. 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się regulamin udzielania zamówień publicznych dla wydatkowania środków 

pochodzących z Unii Europejskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie zgodnie 

z     załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi PWSZ w Koninie.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

 

REKTOR 

         /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

 

RADCA PRAWNY 

/-/K. Klapsa 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/2016 

                      Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

                                                                                    w Koninie z dnia 22 grudnia 2016 r. 

 

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego  

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

  

§ 1. 

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 

Kierownik Biura – Kierownika Komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych. 

Kierownik Jednostki – Rektor PWSZ w Koninie. 

Ustawa – ustawę z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. 

Wartość zamówienia – całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów  

i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 

Wytyczne – wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020, wydane przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 września 2016 r. 

§ 2. 

1. Określenie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać zadaniu opisanemu w planie zamówień 

publicznych PWSZ w Koninie na dany rok i mieścić się w kwocie zaplanowanej na jego realizację.  

2. Zamówienia, których wartość nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 30.000 euro, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powinny być dokonywane na 

podstawie procedur określonych w niniejszym regulaminie oraz wytycznych. 

3. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia stosuje się przepisy ustawy. W przypadku 

udzielania zamówień w częściach, wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych 

jego części. Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto tj. bez podatku od towarów i usług 

(VAT). 

4. Wartość każdorazowego zamówienia szacuje się nie wcześniej niż 2 tygodnie, a w przypadku robót 

budowlanych nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku, o którym mowa w § 3.  

5. Wartość szacunkową wydatku ustala osoba wskazana przez Kierownika Jednostki do złożenia 

wniosku o wszczęcie postępowania. 

§ 3. 

1. Wszystkie postępowania prowadzone są z zachowaniem zasad: konkurencyjności, przejrzystości, 

jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania wykonawców. 
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2. Procedura udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 20 000 zł netto 

została określona w Zarządzeniu Rektora nr 147/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. oraz Zarządzeniu 

Rektora nr 34/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 euro w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. 

3. Procedura udzielania zamówień publicznych, których wartość mieści się w przedziale od 20 000 do 

50 000 zł netto: 

a/ postępowanie wszczyna się na wniosek złożony przez osobą wskazaną przez Kierownika Jednostki, 

po jego zaakceptowaniu przez Kwestora oraz Rektora lub Kanclerza PWSZ w Koninie; 

b/ przeprowadzający postępowanie jest zobowiązany do dokonania rozeznania rynku, w celu 

potwierdzenia, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie 

wyższej niż cena rynkowa; 

c/ przeprowadzający postępowanie przygotowuje zapytanie ofertowe z określeniem przedmiotu 

zamówienia, terminu realizacji zadania, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert  

oraz innych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia informacji, które zamieszcza na 

stronie BIP PWSZ w Koninie lub wysyła do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, jeśli na 

rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia; 

d/ spośród otrzymanych ważnych ofert przeprowadzający postępowanie wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym; 

e/ udokumentowanie przeprowadzonego postępowania polega na przedstawieniu co najmniej 

wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie BIP PWSZ w Koninie wraz z otrzymanymi 

ofertami lub potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych 

wykonawców wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego 

postepowania nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np.: wydruków ze stron 

internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruku e-maili z informacją na temat ceny za 

określony towar/usługę; 

f/ w przypadku zamówień o wartości od 20 000 do 50 000 zł netto zawarcie pisemnej umowy  

z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest zlecenie na realizację 

zamówienia oraz potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny 

dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej; 

4. Procedura udzielania zamówień publicznych, których wartość mieści się w przedziale powyżej 

50 000 zł a poniżej 30.000 euro netto ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności: 

a/ postępowanie wszczyna się na wniosek złożony przez osobą wskazaną przez Kierownika Jednostki, 

po jego zaakceptowaniu przez Kwestora oraz Rektora lub Kanclerza PWSZ w Koninie; 

b/ przeprowadzający postępowanie przygotowuje zapytanie ofertowe zawierające co najmniej: 

- opis przedmiotu zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, 

- warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny 

tych warunków. Warunki określa się proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, zapewniając 

zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

- informację o warunkach wykluczenia wykonawców z udziału w postepowaniu, w tym informację na 

temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, 
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- kryteria oceny ofert odnoszące się do danego przedmiotu zamówienia, sformułowane 

jednoznacznie i precyzyjnie wraz z określeniem znaczenia (wagi) poszczególnych kryteriów z opisem 

sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium. Kryteria powinny, co do zasady, 

określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu 

zamówienia, takie jak np.: funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, 

innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji, 

- termin składania ofert, przy czym dla dostaw i usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni,  

a w przypadku robót budowlanych nie krótszy niż 14 dni. Terminy liczy się od dnia następnego po 

dniu upublicznienia zapytania ofertowego do dnia upływu składania ofert. Jeśli ostatnim dniem jest 

sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy, 

- termin realizacji zamówienia, 

- istotne postanowienia umowy; 

c/ przeprowadzający postępowanie upublicznia zamówienie poprzez zamieszczenie go w bazie 

konkurencyjności oraz na stronie BIP PWSZ w Koninie; 

d/ spośród otrzymanych ważnych ofert przeprowadzający postępowanie wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym; 

e/ przeprowadzający postępowanie upublicznia informację o wyniku postępowania w taki sposób,  

w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe; 

f/ w przypadku zamówień o wartości powyżej 50 000 zł a poniżej 30.000 euro netto wymagane jest 

zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą zawierającej istotne postanowienia umowy, jakie zostały 

określone w zapytaniu ofertowym. Zakazuje się dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że 

zmiany te zostały przewidziane w zapytaniu oferty i dotyczą postanowień określonych w wytycznych; 

g/ z przeprowadzonego postępowania zostaje sporządzony protokół, który zawiera co najmniej: 

- informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, 

- wykaz otrzymanych ofert ze wskazaniem daty wpływu, 

- informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

- informację o wagach punktowych i sposobie przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach 

oceny ofert, 

- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, 

- datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego, 

- załącznikami do protokołu są: potwierdzenie upublicznienia, złożone oferty, oświadczenia o braku 

powiązań z wykonawcami; 

5. Procedura udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych 

30.000 euro netto musi być przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy oraz Zarządzenia 

Rektora nr 89/2014 z dnia 24.09.2014 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie 

udzielenia zamówień publicznych finansowych ze środków publicznych będących w dyspozycji 
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Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 

4 pkt 8 Ustawy PZP. 

6. Wydatki, o których mowa powyżej, powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny,  

z zachowaniem zasady należytej staranności i uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. 

§ 4. 

1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 

2. Do umów zawieranych w sprawach zamówień o wartości do 30.000 euro stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, akty wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz inne 

przepisy obowiązującego prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


