REGULAMIN UDZIELANIA
ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ
NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI
KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4
PKT. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA
2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn.zm.) PRZEZ
METROPOLITALNY ZWIĄZEK
KOMUNIKACYJNY ZATOKI
GDAŃSKIEJ

Gdańsk, dnia 22 sierpnia 2014 roku
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Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) – zwana w dalszej treści Regulaminu: ustawą Prawo
zamówień publicznych , ustawą Pzp, ustawą;
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych .
§1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. MZKZG/zamawiającym- należy przez to rozumieć: Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej,
2. kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,
3. rejestrze postępowań – należy przez to rozumieć: Rejestr postępowań o udzielenie
zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej
równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. Regulaminie – należy przez to rozumieć: “Regulamin udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki
Gdańskiej“,
5. planie zamówień - należy przez to rozumieć: Plan zamówień publicznych
obowiązujący w danym roku budżetowym w Metropolitalnym Związku
Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.

1.

2.
3.

4.
5.

§2
Szacowanie wartości zamówienia
Zamówienia, których wartość zamówienia (szacunkowa) netto w skali roku nie przekracza
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie procedur określonych niniejszym
Regulaminem z pominięciem trybów wymienionych w ustawie Prawo zamówień
publicznych, z zastrzeżeniem pkt. 2.
Kierownik zamawiającego może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania procedur
przewidzianych niniejszym Regulaminem i zastosowaniu – nieobowiązkowo - procedur
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą
starannością. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów Regulaminu
dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.
Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela
zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania,
wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
a) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji
projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane;

2/73

6.
7.

8.

9.

b) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość
dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego
do dyspozycji wykonawcy.
W przypadku dostaw lub usług - określając wartość szacunkową zamówienia można
przyjąć za podstawę wyceny oferty wykonawców dostaw lub usług prezentowanych np.
na ich stronach internetowych, w katalogach, folderach, itp. (wydruki np.stron
internetowych, foldery, katalogi należy wówczas przechowywać jako dowód ustalenia
wartości zamówienia).
Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia
są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane.
Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ
na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany
wartości zamówienia.

§3
Rejestr postępowań o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Do prowadzenia rejestru postępowań o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązana jest osoba wskazana przez kierownika
zamawiającego.
Wzór rejestru postępowań o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo
zamówień publicznych stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu .
§4
Procedury udzielenia zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Procedury udzielania zamówień regulowane są w układzie:
a) zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
2 000 EURO (słownie: dwa tysiące euro) netto,
b) zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 2 000 EURO (słownie: dwa tysiące euro) netto, a nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO (słownie: czternaście tysięcy euro) netto,
c) zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 14 000 EURO (słownie: czternaście tysięcy euro) netto, a nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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§5
Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia o wartości
wskazanej w §4 lit. a) niniejszego Regulaminu
Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację zamówienia
jest sprawdzenie zgodności planowanego wydatku z Planem zamówień oraz stwierdzenie
istnienia wystarczających środków finansowych w grupie właściwej dla zamierzonego
wydatku.
Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego
zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, dokonanie analizy wydatku zgodnie
z art. 44 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego
wydatku jest dbałość o niezwłoczne wpisanie właściwych danych do Rejestru .
Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia udziela
zamówienia poprzez zamówienie ustne lub pisemne.

§6
Szczegółowa procedura udzielenie zamówienia o wartości wskazanej w §4 lit. b)
niniejszego Regulaminu.
1. Obowiązkiem pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest
dopilnowanie odpowiednio wczesnego uruchomienia procedur zgodnych z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Obowiązkiem pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację danego
zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa dokonanie analizy, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia .
3. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację danego zamówienia występuje
z wnioskiem do kierownika zamawiającego o dokonanie zamówienia o wartości równej
lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 2 000 EURO netto,
a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO netto.
Wniosek musi zawierać, co najmniej, następujące dane :
a) opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy);
b) termin realizacji (wykonania zamówienia);
c) aktualną wartość przedmiotu zamówienia oszacowaną na podstawie:
- analizy cen rynkowych, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi;
- kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji
projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane;
- planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
d) przeliczenie wartości zamówienia ze złotówek na równowartość wyrażoną w euro ;
e) poświadczenie zabezpieczenia środków na wydatek w planie zamówień przez
Głównego Księgowego;
Wzór wniosku o dokonanie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO netto zawiera załącznik numer 2
do niniejszego Regulaminu.
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4. Kierownik zamawiającego wyraża zgodę/nie wyraża zgody na realizację danego
zamówienia .
5. Po wyrażeniu zgody przez kierownika zamawiającego na realizację danego zamówienia –
pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację danego zamówienia przystępuje
do jego realizacji na podstawie procedury określonej w Harmonogramie postępowania
o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Harmonogram postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 EURO netto stanowi załącznik numer 3 do niniejszego Regulaminu .
6. W przypadku braku zgody kierownika zamawiającego na realizację danego zamówienia–
następuje zaniechanie realizacji zamówienia.
§7
Szczegółowa procedura udzielenie zamówienia o wartości wskazanej w §4 lit. c)
niniejszego Regulaminu.
1. Obowiązkiem pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest
dopilnowanie odpowiednio wczesnego uruchomienia procedur zgodnych z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Obowiązkiem pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację danego
zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa dokonanie analizy, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia .
3. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację danego zamówienia występuje
z wnioskiem do kierownika zamawiającego o dokonanie zamówienia o wartości równej
lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO netto,
a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto określonej w art. 4
ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wniosek musi zawierać, co najmniej, następujące dane :
a) opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy);
b) propozycję kryteriów oceny ofert;
c) propozycję opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
d) termin realizacji (wykonania zamówienia);
e) aktualną wartość przedmiotu zamówienia oszacowaną na podstawie:
- analizy cen rynkowych, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi;
- kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji
projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane;
- planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
f) przeliczenie wartości zamówienia ze złotówek na równowartość wyrażoną w euro ;
g) poświadczenie zabezpieczenia środków na wydatek w planie zamówień przez
Głównego Księgowego;
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Wzór wniosku o dokonanie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty netto określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień
publicznych zawiera załącznik numer 2A do niniejszego Regulaminu.
4. Kierownik zamawiającego wyraża zgodę/nie wyraża zgody na realizację danego
zamówienia.
5. Po wyrażeniu zgody przez kierownika zamawiającego na realizację danego zamówienia –
pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację danego zamówienia przystępuje
do jego realizacji na podstawie procedury określonej w Harmonogramie postępowania
o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Harmonogram postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 14 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty netto określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi
załącznik numer 3A do niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku braku zgody kierownika zamawiającego na realizację danego zamówienia–
następuje zaniechanie realizacji zamówienia.
§8
Postanowienia ogólne
1. Kontrolę zgodności wydatków z planem finansowym MZKZG ponosi i wykonuje Główny
Księgowy MZKZG.
2. Faktura wystawiona przez wybranego wykonawcę za realizację zamówienia koryguje
faktyczną wartość zamówienia wskazaną we wniosku lub notatce służbowej.
3. Do umów zawieranych zgodnie z niniejszym Regulaminem stosuje się, w szczególności,
przepisy Kodeksu cywilnego.

1.
2.
3.

4.
5.

§9
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie zobowiązania MZKZG,
czego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie do niewykonania
zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął wskutek zaniedbania lub
niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która
popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych, określony w ustawie
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w czasie jego
popełnienia.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, której
można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi także osoba,
która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych

§10
Postanowienia końcowe
1. Dopuszcza się modyfikację wzorów dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego
Regulaminu .
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2. Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania procedur przewidzianych
niniejszym Regulaminem na podstawie wniosku w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od stosowania procedur przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
Wzór wniosku do Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od stosowania procedur przewidzianych w „Regulaminie udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki
Gdańskiej” zawiera załącznik numer 4 do niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku .
4. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed wejściem w życie niniejszego
Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.
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ZAŁĄCZNIK NUMER 1
DO
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ
W ART. 4 PKT. 8 USTAWY Z DNIA
29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn.zm.) PRZEZ
METROPOLITALNY ZWIĄZEK
KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ

Wzór rejestru postępowań o udzielenie
zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości nieprzekraczającej
równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych

\
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Rejestr postępowań o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej
w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
.................................. ROK
Lp.

1

Numer
Przedmiot
1
sprawy zamówienia

2

Wynagrodzenie
wykonawcy
( netto /brutto)
8

3

Numer
umowy
9

Wartość
szacunkowa
zamówienia
(netto)
w zł2
4

Wartość
szacunkowa
zamówienia
(netto)
w euro3
5

Nazwa
i siedziba
/adres
wykonawcy

Termin
realizacji
zamówienia

6

7

Podstawa prawna
udzielenia
zamówienia4
10

OBJAŚNIENIA :
1
numeracja sprawy wg wzoru : MZKZG/O/P/R, w którym poszczególne skróty oznaczają :
P- kolejny numer postępowania
R- rok
2

dokonana na podstawie:
- analizy cen rynkowych, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi;
- kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji
projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane;
- planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

3

zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych
4

należy wskazać odpowiedni paragraf niniejszego Regulaminu
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ZAŁĄCZNIK NUMER 2
DO
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ
W ART. 4 PKT. 8 USTAWY Z DNIA
29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn.zm.) PRZEZ
METROPOLITALNY ZWIĄZEK
KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ

WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE
ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB
PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY
2 000 EURO NETTO,
A NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY
14 000 EURO NETTO
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Gdynia, dnia .................................
numer sprawy : ................................

WNIOSEK DO PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU MZKZG
o dokonanie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO netto.

A.
1.Przedmiot zamówienia ( opis) :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................1

dostawa / usługa/ robota budowlana*2
*-niepotrzebne skreślić

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia3 :
...................................................................................................................................................
3. Osoby/a odpowiedzialne/a za realizację umowy/przedmiotu zamówienia :
............................................................... - .................................................................................
............................................................... - .................................................................................
/ imię i nazwisko/

/stanowisko służbowe/

..........................................................................
(data i podpis osoby sporządzającej wniosek)

1

w przypadku udzielania zamówienia w częściach – podać dla każdej części osobno, może zostać sporządzone
w formie załącznika do wniosku,
2
w przypadku udzielania zamówienia w częściach – podać dla każdej części osobno, może zostać sporządzone
w formie załącznika do wniosku
3
w przypadku udzielania zamówienia w częściach – podać dla każdej części osobno, może zostać sporządzone
w formie załącznika do wniosku
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B.
DOTYCZY ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH W PLANIE ZAMÓWIEŃ4
1. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia przewidziana w planie zamówień5:
- w zł wynosi .......................................... netto
- w zł wynosi .......................................... brutto
- w EURO wynosi ....................................netto
2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia po korekcie6:
- w zł wynosi .......................................... netto
- w zł wynosi .......................................... brutto
- w EURO wynosi ................................... netto

3. Data ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający
przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia

4. Kod grupy i numer pozycji (zgodnie z planem zamówień7 ): ..................................................
..........................................................................
(data i podpis osoby sporządzającej wniosek)
5. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (brutto w zł) zgodnie z planem
zamówień8: ..............................................................................................................................
6. Potwierdzam zgodność danych zawartych w części A pkt.1 , części B pkt.1, 4 niniejszego
wniosku z planem zamówień 9 :
......................................................................
(data i podpis osoby prowadzącej Rejestr)
4

dotyczy planu zamówień publicznych obowiązującego w danym roku budżetowym w Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zarządu MZKZG
5
dotyczy planu zamówień publicznych obowiązującego w danym roku budżetowym w Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zarządu MZKZG
6
przy uwzględnieniu przepisów art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych - jeżeli dotyczy
7
dotyczy planu zamówień publicznych obowiązującego w danym roku budżetowym w Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zarządu MZKZG
8
dotyczy planu zamówień publicznych obowiązującego w danym roku budżetowym w Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zarządu MZKZG
9
dotyczy planu zamówień publicznych obowiązującego w danym roku budżetowym w Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zarządu MZKZG
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7. Wysokość środków finansowych (brutto w zł) zabezpieczonych w planie finansowym
MZKZG na realizację przedmiotu zamówienia objętego niniejszym wnioskiem:
....................................................................................................................................................
.............................................................
(data i podpis Głównego Księgowego)

C.
DOTYCZY ZAMÓWIEŃ NIEPRZEWIDZIANYCH W PLANIE ZAMÓWIEŃ10
1. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia:
- w zł wynosi .......................................... netto
- w zł wynosi .......................................... brutto
- w EURO wynosi ....................................netto
2. Data ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający
przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia

3. Szczegółowe uzasadnienie konieczności udzielenia zamówienia, w tym m.in.: wskazanie
przyczyn nieuwzględnienia zamówienia w planie zamówień11:
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................12
..........................................................................
(data i podpis osoby sporządzającej wniosek)
4. Wysokość środków finansowych (brutto w zł) zabezpieczonych w planie finansowym
MZKZG na realizację przedmiotu zamówienia objętego niniejszym wnioskiem:
.............................................................
(data i podpis Głównego Księgowego)

10

dotyczy planu zamówień publicznych obowiązującego w danym roku budżetowym w Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zarządu MZKZG
11
może zostać sporządzone w formie załącznika do niniejszego wniosku
12
może zostać sporządzone w formie załącznika do niniejszego wniosku,
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D.
ZATWIERDZAM WNIOSEK

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA
WNIOSKU

data i podpis Przewodniczącego Zarządu
MZKZG

data i podpis Przewodniczącego Zarządu
MZKZG

OPIS SPOSOBU WYPEŁNIENIA WNIOSKU
wypełnia osoba sporządzająca wniosek
A
wypełnia osoba sporządzająca wniosek, osoba prowadząca Rejestr oraz Główny
B
Księgowy
wypełnia osoba sporządzająca wniosek oraz Główny Księgowy
C
wypełnia Przewodniczący Zarządu MZKZG
D
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ZAŁĄCZNIK NUMER 2A
DO
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ
W ART. 4 PKT. 8 USTAWY Z DNIA
29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn.zm.) PRZEZ
METROPOLITALNY ZWIĄZEK
KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ

WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE
ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB
PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY
14 000 EURO NETTO,
A NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY
NETTO OKREŚLONEJ W ART. 4 UST.8
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
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Gdynia, dnia .................................
numer sprawy : ................................

WNIOSEK DO PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU MZKZG
o dokonanie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 14 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty netto określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

A.
1.Data sporządzenia wniosku :
.......................................................................................................................................................
2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby sporządzającej wniosek:
.......................................................................................................................................................
3.Przedmiot zamówienia ( opis) :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................13

dostawa / usługa/ robota budowlana*14
*-niepotrzebne skreślić

4. Proponowane kryteria oceny ofert 15:
5.

Propozycja

opisu

sposobu

dokonywania

oceny spełniania

warunków

udziału

w postępowaniu 16:

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia17 :
...................................................................................................................................................

13

w przypadku udzielania zamówienia w częściach – podać dla każdej części osobno, może zostać sporządzone
w formie załącznika do wniosku,
14
w przypadku udzielania zamówienia w częściach – podać dla każdej części osobno, może zostać sporządzone
w formie załącznika do wniosku
15
można sporządzić w formie załącznika do wniosku
16
można sporządzić w formie załącznika do wniosku
17
w przypadku udzielania zamówienia w częściach – podać dla każdej części osobno, może zostać sporządzone
w formie załącznika do wniosku
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7. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia18:
...................................................................................................................................................
8. Osoby/a odpowiedzialne/a za realizację umowy/przedmiotu zamówienia :
............................................................... - .................................................................................
............................................................... - .................................................................................
/ imię i nazwisko/

/stanowisko służbowe/

..........................................................................
(data i podpis osoby sporządzającej wniosek)

B.
DOTYCZY ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH W PLANIE ZAMÓWIEŃ19
1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby dokonującej ustalenia wartości
zamówienia:
.......................................................................................................................................................
2. Data i podstawa ustalenia wartości zamówienia20:
.......................................................................................................................................................
UWAGA:
Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający
przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia

3. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia przewidziana w planie zamówień21:
- w zł wynosi .......................................... netto
- w zł wynosi .......................................... brutto
- w EURO wynosi ....................................netto

18

wskazać odpowiedni paragraf niniejszego regulaminu
dotyczy planu zamówień publicznych obowiązującego w danym roku budżetowym w Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zarządu MZKZG
20
należy wskazać odpowiednią podstawę prawną
21
dotyczy planu zamówień publicznych obowiązującego w danym roku budżetowym w Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zarządu MZKZG
19
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4. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia po korekcie22:
- w zł wynosi .......................................... netto
- w zł wynosi .......................................... brutto
- w EURO wynosi ....................................netto
5. Kod grupy i numer pozycji (zgodnie z planem zamówień23 ):
..................................................
6. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (brutto w zł) zgodnie z planem
zamówień24: ..............................................................................................................................
..........................................................................
(data i podpis osoby sporządzającej wniosek)

7. Potwierdzam zgodność danych zawartych w części A pkt.3 , części B pkt.3, 6 niniejszego
wniosku z planem zamówień 25 :
......................................................................
(data i podpis osoby prowadzącej Rejestr)
8. Wysokość środków finansowych (brutto w zł) zabezpieczonych w planie finansowym
MZKZG na realizację przedmiotu zamówienia objętego niniejszym wnioskiem:
....................................................................................................................................................
.............................................................
(data i podpis Głównego Księgowego)

C.
DOTYCZY ZAMÓWIEŃ NIEPRZEWIDZIANYCH W PLANIE ZAMÓWIEŃ26
1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby dokonującej ustalenia wartości
zamówienia:
.......................................................................................................................................................
22

przy uwzględnieniu przepisów art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych - jeżeli dotyczy
dotyczy planu zamówień publicznych obowiązującego w danym roku budżetowym w Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zarządu MZKZG
24
dotyczy planu zamówień publicznych obowiązującego w danym roku budżetowym w Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zarządu MZKZG
25
dotyczy planu zamówień publicznych obowiązującego w danym roku budżetowym w Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zarządu MZKZG
26
dotyczy planu zamówień publicznych obowiązującego w danym roku budżetowym w Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zarządu MZKZG
23
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2. Data i podstawa ustalenia wartości zamówienia27:
.......................................................................................................................................................
UWAGA:
Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający
przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia

3. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia:
- w zł wynosi .......................................... netto
- w zł wynosi .......................................... brutto
- w EURO wynosi ....................................netto
4. Data ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający
przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia

5. Szczegółowe uzasadnienie konieczności udzielenia zamówienia, w tym m.in.: wskazanie
przyczyn nieuwzględnienia zamówienia w planie zamówień28:
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................29
..........................................................................
(data i podpis osoby sporządzającej wniosek)
6. Wysokość środków finansowych (brutto w zł) zabezpieczonych w planie finansowym
MZKZG na realizację przedmiotu zamówienia objętego niniejszym wnioskiem:
.............................................................
(data i podpis Głównego Księgowego)

27

należy wskazać odpowiednią podstawę prawną
może zostać sporządzone w formie załącznika do niniejszego wniosku
29
może zostać sporządzone w formie załącznika do niniejszego wniosku,
28
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D.
ZATWIERDZAM WNIOSEK

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA
WNIOSKU

data i podpis Przewodniczącego Zarządu
MZKZG

data i podpis Przewodniczącego Zarządu
MZKZG

OPIS SPOSOBU WYPEŁNIENIA WNIOSKU
wypełnia osoba sporządzająca wniosek
A
wypełnia osoba sporządzająca wniosek, osoba prowadząca Rejestr oraz Główny
B
Księgowy
wypełnia osoba sporządzająca wniosek oraz Główny Księgowy
C
wypełnia Przewodniczący Zarządu MZKZG
D
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ZAŁĄCZNIK NUMER 3
DO
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ
W ART. 4 PKT. 8 USTAWY Z DNIA
29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn.zm.) PRZEZ
METROPOLITALNY ZWIĄZEK
KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ

Harmonogram postępowania o udzielenie
zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub
przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 2 000 EURO netto,
a nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty
14 000 EURO netto
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§1
Powołanie Komisji:
1. Kierownik zamawiającego powołuje Komisję do przygotowania zapytania ofertowego,
dokonania oceny ofert, złożenia propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej,
przygotowania wymaganej dokumentacji.
2. W skład Komisji powołuje się co najmniej 3 osoby (w tym obligatoryjnie przedstawiciela
komórki organizacyjnej, na rzecz której realizowane jest zamówienie): przewodniczącego
i dwóch członków ( jeden z członków Komisji pełni także funkcję jej sekretarza).
( wzór zarządzenia w sprawie powołania komisji stanowi załącznik numer 1 do niniejszego
Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 EURO netto)
3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane
o wartości wskazanej w §4 lit. b) niniejszego Regulaminu kierownik zamawiającego może
odstąpić od wymogu powołania Komisji wskazanej w pkt. 1. Kierownik zamawiającego
wskazuje wówczas osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania:
a) osobę merytoryczną odpowiedzialną za: przygotowanie opisu przedmiotu zapytania
ofertowego (w tym terminu realizacji), udzielanie ewentualnych wyjaśnień
dotyczących opisu przedmiotu zapytania ofertowego zapytania ofertowego, dokonanie
merytorycznej oceny ofert, przedłożenie kierownikowi zamawiającego propozycji
wyboru oferty najkorzystniejszej,
b) specjalistę ds. formalno-prawnych odpowiedzialnego za: formalno-prawne
przygotowanie zapytania ofertowego, udzielanie ewentualnych wyjaśnień dotyczących
zagadnień formalno-prawnych zapytania ofertowego, dokonanie formalno-prawnego
badania ofert, nadzór nad prowadzonym postępowaniem w zakresie zgodności
z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przygotowanie projektu wymaganej
dokumentacji.
Do osób wskazanych w pkt. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego
Regulaminu dotyczące Komisji.
(wzór zarządzenia w sprawie wskazania osoby odpowiedzialnej merytorycznie oraz osoby
odpowiedzialnej formalno-prawnie za: przygotowanie zapytania ofertowego, dokonanie
oceny ofert, złożenie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, przygotowanie wymaganej
dokumentacji stanowi załącznik numer 1A do niniejszego Harmonogramu postępowania
o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości równej lub
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 2 000 EURO netto,
a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO netto)
4. Przewodniczący Komisji na każdym etapie postępowania może wystąpić z wnioskiem
do kierownika zamawiającego o powołanie biegłego, jeżeli wykonanie określonej
czynności wymaga wiadomości specjalnych .
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§2
Dokumentowanie przebiegu postępowania:
1. Udokumentowania przebiegu postępowania dokonuje sekretarz komisji lub specjalista
ds. formalno-prawnych na formularzach stanowiących załączniki numer: 1-5
do niniejszego Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi
i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Numer postępowania nadaje - wskazana przez kierownika zamawiającego – osoba
prowadząca rejestr, dokonując odpowiedniej adnotacji w rejestrze postępowań
o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§2
Sporządzenie zapytania ofertowego:
Zapytanie ofertowe winno zawierać minimum (odpowiednio):
a) przedmiot zamówienia
b) wskazanie dokumentów i oświadczeń, jakie wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą
c) miejsce i termin składania ofert
d) kryteria/kryterium oceny ofert
e) wzór umowy.
(wzór zapytania ofertowego stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Harmonogramu
postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości
równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 2 000 EURO netto,
a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO netto)
§3
Udostępnienie zapytania ofertowego:
1. Zapytanie ofertowe udostępnia się na stronie internetowej bip.mzkzg.org.
2. Informacje o wszczęciu postępowania umieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie
zamawiającego .
(wzór informacji o wszczęciu zapytania ofertowego stanowi załącznik numer 2A
do niniejszego Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi
i roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 000 EURO netto)
3. Zamawiający może także skierować informację o wszczęciu zapytania ofertowego
do wybranych /wybranego przez siebie wykonawców/wykonawcy .
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(wzór informacji o wszczęciu zapytania ofertowego stanowi załącznik numer 2B
do niniejszego Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi
i roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 000 EURO netto)
4. Zamawiający dokumentuje wykonanie czynności wymienionych w pkt.1-3.
5. Po otrzymaniu ofert - osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają
oświadczenie w sprawie bezstronności (w tym obligatoryjnie: każdy z członków komisji,
kierownik zamawiającego , biegły – jeżeli został powołany) .
(wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 3 do niniejszego Harmonogramu
postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości
równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 2 000 EURO netto,
a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO netto)
6. Zamawiający sporządza zestawienie ofert i dokonuje ich porównania.
(wzór zestawienia i porównania złożonych ofert stanowi załącznik numer 5 do niniejszego
Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 EURO netto)
7. Zamawiający może:
 poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawców, których oferty zostały poprawione;
 wezwać wykonawców do wyjaśnienia treści i formy: oferty, dokumentów, oświadczeń
i pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą - w terminie i miejscu wskazanym
w wezwaniu;
 wezwać wykonawców do uzupełnienia: dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw
złożonych wraz z ofertą - w terminie i miejscu wskazanym w wezwaniu.
Zamawiający może odstąpić od wykonania w/w czynności w przypadku, gdy dotyczą oferty
nie będącej ofertą najkorzystniejszą w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena.
( wzór dokumentacji z przeprowadzonego zapytania ofertowego stanowi załącznik numer
4 do niniejszego Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy,
usługi i roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 000 EURO netto)
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem pkt.7 tiret 1.
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9. Komisja / osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
kierują do Przewodniczącego Zarządu MZKZG propozycję wyboru oferty
najkorzystniejszej ( ewentualnie unieważnienia zapytania ofertowego).
10. Zamawiający informuje wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
o terminie i miejscu zawarcia umowy ( w formie: pisemnej lub faksu).
11. Zamawiający podpisuje umowę z wybranym wykonawcą.
12. Przekazanie informacji o zawarciu umowy (lub unieważnieniu postępowania) – wraz ze
wskazaniem danych wykonawcy (nazwa i siedziba/miejsce zamieszkania ), terminu,
na który została zawarta umowa, przedmiotu umowy, wynagrodzenia należnego
wykonawcy – pracownikowi prowadzącemu Rejestr w celu dokonania odpowiednich
adnotacji w Rejestrze postępowań o udzielenie zamówienia na dostawy , usługi i roboty
budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Opisanie faktury poprzez wskazanie na odwrocie faktury numeru postępowania.
14. Skompletowanie dokumentacji postępowania.
15. Dokumentację postępowania przechowuje pracownik prowadzący Rejestr.
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załącznik numer 1
do Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 EURO netto
(może być zmodyfikowany)
WZÓR
....................................................
pieczęć zamawiającego

......................................................
numer sprawy

ZARZĄDZENIE NUMER ...........
Z DNIA ...................
PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU MZKZG
w sprawie powołania Komisji odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia na ..........................................................................
w trybie zapytania ofertowego .
§1
W celu wykonania czynności wyżej opisanych Przewodniczący Zarządu MZKZG powołuje
Komisję w następującym składzie osobowym:
1/ p. ........................... – członek
2/ p. ........................... – członek
3/ p. ........................... – członek
4/ p. ........................... – członek , sekretarz.
§2
Zobowiązuje się członków Komisji do wykonywania czynności zgodnie z postanowieniami
„Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Metropolitalny
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej”.
§3
Wyniki prac Komisji obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Zarządu
MZKZG.

Zarządzenie otrzymują:
1/ członkowie Komisji
2/ a/a
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załącznik numer 1A
do Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 EURO netto
(może być zmodyfikowany)
WZÓR
....................................................
pieczęć zamawiającego

......................................................
numer sprawy

ZARZĄDZENIE NUMER ...........
Z DNIA ...................
PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU MZKZG
w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia na ..........................................................................
w trybie zapytania ofertowego .
§1
W celu wykonania czynności wyżej opisanych Przewodniczący Zarządu MZKZG wskazuje:
1/ osobę merytoryczną - p. ...........................
2/ specjalistę ds. formalno-prawnych - p. ........................... .
§2
Zobowiązuje się osoby wskazane w §1 zarządzenia do wykonywania czynności zgodnie
z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.)
przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej.”
§3
Wyniki prac osób wskazanych w §1 zarządzenia obowiązują po ich zatwierdzeniu przez
Przewodniczącego Zarządu MZKZG.

Zarządzenie otrzymują:
1/ osoby wskazane w §1 zarządzenia
2/ a/a
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załącznik numer 2
do Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 EURO netto
( może być zmodyfikowany, w zależności od przedmiotu zamówienia)
WZÓR
...............................................................
pieczątka Zamawiającego

.........................................., dnia ............
/ miejscowość/

ZAPYTANIE OFERTOWE
na ............................................................

opis przedmiotu zamówienia
numer sprawy : .....................................

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU,
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DNI I GODZINY PRACY, TRYB
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA :
.......................................................................
Dni i godziny pracy Zamawiającego:
od poniedziałku do piątku ( dni robocze )
w godz. …………… – …………….
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania
zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny
Zatoki
Gdańskiej.”
dostępnego
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
:
.............................................................. w trybie zapytania ofertowego ( ....) .
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
WARUNKI GWARANCJI : .......................................................................................................
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III. WARUNKI PŁATNOŚCI:

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
......................................................................................................................................................

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY :
1. Ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego) wraz
z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
......................................................................
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie .
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego)
lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz
z ofertą w formie ..........................).
4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej
następującymi napisami: ……………….
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA
OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :
1. Miejsce składania ofert: …………………………
Termin składania ofert: ……………………………..
2. Miejsce otwarcia ofert: …………………………
Termin otwarcia ofert: ……………………………..
3. Termin związania ofertą: ………………………….
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :
.......................................................................................................................................................

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI
SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
.......................................................................................................................................................
IX. KRYTERIUM/KRYTERIA OCENY OFERT I JEGO/ICH ZNACZENIE :
.......................................................................................................................................................
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X. OSOBY/OSOBA UPRAWNIONE/UPRAWNIONA
DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI :
.....................................................................................................................................................
ZATWIERDZAM :
DATA:

PODPIS I PIECZĄTKA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA:
DATA:
PODPIS I PIECZĄTKA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
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ZAŁĄCZNIK NUMER …. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WZÓR UMOWY

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ZAŁĄCZNIK NUMER …. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTY

...............................................................
/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

.........................................., dnia ............
/ miejscowość/

OFERTA
na ............................................ – numer sprawy : ...............................................................

I.DANE WYKONAWCY :
.......................................................................................................................................................
 imię i nazwisko / nazwa Wykonawcy
.......................................................................................................................................................
 adres / siedziba Wykonawcy 
numer telefonu....................................................................numer faksu......................................

REGON:..........................................................NIP.......................................................................
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO : .................................................................................

II. CENA :
Oferuje wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego za:
-

cenę brutto*: .....................(słownie: ...................................................................................
.................................................................................................................................) złotych

-

cenę netto : ......................(słownie: ................................................................................
..................................................................................................................................) złotych

-

podatek VAT : .................(słownie: ......................................................................................
..................................................................................................................................) złotych
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III. OŚWIADCZENIA:
Oświadczam , że :
a) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy : .................. ( w tym opisem
przedmiotu zamówienia ) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń ,
b) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (zapytania
ofertowego) ,
c) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym,
a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów,
d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.,
e) zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik
numer …… do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego,
f) jestem związany ofertą …………………………………………….. .

IV. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM
( kontakt , przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy
oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy):
imię i nazwisko ...........................................................................................................................
stanowisko służbowe ..................................................................................................................
numer telefonu ............................................................................................................................
numer faksu ................................................................................................................................
dni i godziny pracy .....................................................................................................................
V. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY STANOWIĄ :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............. .............................................................................................................
/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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załącznik numer 2A
do Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 EURO netto
(może być zmodyfikowany)
WZÓR
...............................................................
pieczątka zamawiającego

.........................................., dnia ............
miejscowość/

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na .............................................................................................................

opis przedmiotu zamówienia / zapytania ofertowego/
numer sprawy : …………………………….

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej: ………………….., w zakładce …………….. zostało
zamieszczone
zapytanie
ofertowe
na
…………………….numer
sprawy:……………………..
Termin składania ofert: ……………………….do godz…………..
Termin otwarcia ofert: ……………………….o godz…………..

.........................................................................................
podpis kierownika zamawiającego
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załącznik numer 2B
do Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 EURO netto
(może być zmodyfikowany)
...............................................................
pieczątka zamawiającego

.........................................., dnia ............
miejscowość/

..........................................................................
/nazwa i adres wykonawcy/

INFORMACJA O WSZCZĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na .............................................................................................................

opis przedmiotu zamówienia / zapytania ofertowego/
numer sprawy : .....................................

Zamawiający ............................ (nazwa i adres) informuje , że w dniu ................... na stronie
internetowej (adres strony internetowej) zamawiającego – zostało umieszczone zapytanie
ofertowe na .................................... numer sprawy ................................. .
Uprzejmie proszę o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią i zapraszam do złożenia oferty.

.........................................................................................
podpis kierownika zamawiającego
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załącznik numer 3
do Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 EURO netto
(może być zmodyfikowany)
WZÓR

....................................................
pieczęć zamawiającego

................................
numer sprawy

OŚWIADCZENIE
w sprawie bezstronności
Imię : .........................................................................................................
Nazwisko: ....................................................................................................
Oświadczam, że
1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;
2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie
jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie
pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
4) nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;
5) nie zostałem

prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych.
Gdańsk , dnia .............................................
.........................................................................
czytelny podpis
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załącznik numer 4
do Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 EURO netto
(może być zmodyfikowany)
WZÓR
....................................................
pieczęć zamawiającego

......................................................
numer sprawy

DOKUMENTACJA
Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
(ZESTAWIENIE , PORÓWNANIE I OCENA OFERT)
( zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – przedmiotowej ustawy
nie stosuje się )
1.Przedmiot zamówienia (opis) :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

dostawa / usługa/ robota budowlana*
*-niepotrzebne skreślić
2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia w zł wynosi ......................................... netto.
Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia w EURO wynosi ........................................netto
3. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz związane
z przygotowaniem tego postępowania:
 kierownik zamawiającego;
 pracownicy zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone
dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 Komisja;
 biegli;
 inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu.
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4. Treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie
………………………. od dnia ……………. do dnia ……………………

internetowej:

5. Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania
ofertowego została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia
……………. do dnia ……………………
6. Informacja o wszczęciu o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
zapytania ofertowego:
 została skierowana do wybranych przez zamawiającego wykonawców – wskazać dane
wykonawców ( imię i nazwisko/ nazwa ; miejsce zamieszkania/siedziba):
……………………………………………………………………………………………….
 nie została skierowana do wybranych przez zamawiającego wykonawców.
7. Treść zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji .
8. W terminie do dnia............... do godz. ...................... złożono ............ofert.
9. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia w sprawie
bezstronności stanowiące załączniki do niniejszej dokumentacji.
10. Porównanie złożonych ofert:
Numer
Nazwa i adres
oferty ( siedziba ) wykonawcy
1
2

Cena netto
( w zł )
3

Cena brutto
( w zł )
4

Inne
5

11. Oferta numer .................. złożona przez wykonawcę: ..................................................
została odrzucona na podstawie ……………………
uzasadnienie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
12. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej:
nazwa i adres ( siedziba ) wykonawcy .......................................................................................
numer oferty . ..............................................................................................................................
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uzasadnienie :
-

oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego

-

inne :

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
cena :
-

netto w zł .................................... (słownie; .........................................................................)

-

brutto w zł .................................... (słownie: ........................................................................)

13. Postępowanie unieważniono:
uzasadnienie .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Data i podpisy Komisji / osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania:
1/ ..................................................................
2/ ..................................................................
3/ ...................................................................
ZATWIERDZAM PROPOZYCJĘ WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ :
DATA:
PODPIS I PIECZĄTKA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

ODMAWIAM
ZATWIERDZENIA
PROPOZYCJI
WYBORU
OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
DATA:
PODPIS I PIECZĄTKA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
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FAKULTATYWNIE
ZATWIERDZAM PROPOZYCJĘ UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
DATA:
PODPIS I PIECZĄTKA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA PROPOZYCJI UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA
OFERTOWEGO:
DATA:
PODPIS I PIECZĄTKA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
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załącznik numer 5
do Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 2 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO netto
(może być zmodyfikowany)
WZÓR

Zestawienie i porównanie złożonych ofert
Numer
oferty

Nazwa (firma)
i adres
wykonawcy

Cena

Termin
wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

Liczba pkt.
w kryterium
„……………….”

1

2

3

(podpisy Komisji lub osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania):
.............................................................................................

41/73

Liczba pkt.
w kryterium
„……………….”

Razem

ZAŁĄCZNIK NUMER 3A
DO
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ
W ART. 4 PKT. 8 USTAWY Z DNIA
29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn.zm.) PRZEZ
METROPOLITALNY ZWIĄZEK
KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ

Harmonogram postępowania o udzielenie
zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub
przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 14 000 EURO netto,
a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty netto określonej
w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień
publicznych
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§1
Powołanie Komisji:
1. Kierownik zamawiającego powołuje Komisję do przygotowania zapytania ofertowego,
dokonania oceny ofert, złożenia propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej,
przygotowania wymaganej dokumentacji.
2. W skład Komisji powołuje się co najmniej 3 osoby (w tym obligatoryjnie przedstawiciela
komórki organizacyjnej, na rzecz której realizowane jest zamówienie): przewodniczącego
i dwóch członków ( jeden z członków Komisji pełni także funkcję jej sekretarza).
( wzór zarządzenia w sprawie powołania komisji stanowi załącznik numer 1 do niniejszego
Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
14 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto
określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
3. Przewodniczący Komisji na każdym etapie postępowania może wystąpić z wnioskiem
do kierownika zamawiającego o powołanie biegłego, jeżeli wykonanie określonej
czynności wymaga wiadomości specjalnych .
§2
Dokumentowanie przebiegu postępowania:
1. Udokumentowania przebiegu postępowania dokonuje sekretarz komisji na formularzach
stanowiących załączniki numer: 1-5 do niniejszego Harmonogramu postępowania
o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Numer postępowania nadaje - wskazana przez kierownika zamawiającego – osoba
prowadząca rejestr, dokonując odpowiedniej adnotacji w rejestrze postępowań
o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§3
Sporządzenie zapytania ofertowego:
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zapytanie ofertowe winno zawierać minimum (odpowiednio) :
przedmiot zamówienia ;
opis warunków udziału w postępowaniu;
wskazanie dokumentów i oświadczeń, jakie wykonawcy powinni złożyć wraz
z ofertą;
kryteria (kryterium) oceny ofert;
miejsce i termin składania ofert;
miejsce i termin otwarcia ofert;
wzór umowy.
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2. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania w następujących przypadkach:
a) wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub został
zobowiązany do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary
umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia
i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
b) zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę z wykonawcą w sprawie zamówienia
albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które
wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy
albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania,
a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy
c) w stosunku do niego otwarto likwidację lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;
d) zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
e) będąc osoba fizyczną został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) będąc spółką jawną – wspólnik został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) będąc spółką partnerską - partner lub członek zarządu został prawomocnie skazany
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
h) będąc spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną – komplementariusz
został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko
obrotowi
gospodarczemu
lub
inne
przestępstwo
popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

44/74

i) będąc osobą prawną - urzędujący członek organu zarządzającego został prawomocnie
skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
j) będąc podmiotem zbiorowym - sąd orzekł w stosunku do niego zakaz ubiegania się
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary;
k) będąc osobą fizyczną został prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku;
l) będąc spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną - odpowiednio wspólnik, partner, członek zarządu,
komplementariusz lub urzędujący członek organu zarządzającego został prawomocnie
skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
3. Dopuszczalne jest wskazywanie w zapytaniu ofertowym warunków udziału
w postępowaniu, które muszą spełniać wykonawcy, dotyczących:
a) posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem
technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Dopuszczalne jest również wskazywanie w zapytaniu ofertowym następujących
dokumentów i oświadczeń, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
a) na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania,
 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o §3 pkt.2
lit.c) załącznika numer 3 do Regulaminu, wystawionego nie wcześniej niż sześć
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 aktualnego
zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
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potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w §3
pkt. 2 lit. f)-j), l), m) załącznika numer 3 do Regulaminu, wystawionej nie wcześniej
niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w §3
pkt. 2 lit. k) załącznika numer 3 do Regulaminu, wystawionej nie wcześniej niż sześć
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
na potwierdzenie opisanych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunków
udziału w postępowaniu:
potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesji, zezwolenia lub licencji;
wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych
zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz
opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie
pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług
lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami;
oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;
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 sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż
ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
za ten okres;
 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w §3 pkt. 2 lit. f)-j), l), m) załącznika numer 3
do Regulaminu, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w §3 pkt. 2 lit. f)-j), l), m) załącznika numer 3 do Regulaminu,
wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 pkt. 4 lit. a)
 tiret 2, 3, 4, 6 załącznika numer 3 do Regulaminu - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 tiret 5 załącznika numer 3 do Regulaminu - składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w §3 pkt. 2 lit. f)-j), l), m)
załącznika numer 3 do Regulaminu .
7. Dokumenty, o których mowa w §3 pkt. 6 tiret 1, lit. a) i c) oraz tiret 2 załącznika numer 3
do Regulaminu, powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 3 pkt. 6 tiret 1, lit. b)
załącznika numer 3 do Regulaminu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż trzy
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 3 pkt. 6 tiret 1
załącznika numer 3 do Regulaminu, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania. Przepis §3 pkt. 7 załącznika numer 3 do Regulaminu stosuje się
odpowiednio.
9. Dowodami, o których mowa w §3 pkt. 4 lit.b) tiret 2 i 3 załącznika numer 3
do Regulaminu, są:
 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tiret 1;
 w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tiret 1.
10. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane,
dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w § 3 pkt. 4 lit.b) tiret 2 i 3
załącznika numer 3 do Regulaminu, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w §3 pkt. 9.
11. W przypadku, o którym mowa w §3 pkt. 4 lit.b) tiret 2 i 3 załącznika numer 3
do Regulaminu, zamawiający może, w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, określić
roboty budowlane, dostawy lub usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, lub żądać wskazania w wykazie
informacji o robotach budowlanych, dostawach lub usługach niewykonanych lub
wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności
i doświadczenia wykonawcy.
12. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio
w § 3 pkt. 4 lit.b) tiret 2 i 3 lub § 3 pkt. 9 załącznika numer 3 do Regulaminu, budzą
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika,
że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający
może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
13. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w § 3 pkt. 3
załącznika numer 3 do Regulaminu, polega na zasobach innych podmiotów niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zamawiający, w celu oceny,
czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać:
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a) w przypadku warunków, o których mowa w § 3 pkt. 3 lit.c) załącznika numer 3
do Regulaminu – dokumentów, o których mowa w §3 pkt. 4 lit.b) tiret 9, 10 i 11
załącznika numer 3 do Regulaminu, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji
ekonomicznej i finansowej, określonych w zapytaniu ofertowym;
b) dokumentów dotyczących w szczególności:
 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
 charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
14. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
Użyte w ust.2 pojęcia „zamówienie/zamówienia” – oznaczają: zamówienie/zamówienia
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych .
( wzór zapytania ofertowego stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Harmonogramu
postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości
równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO netto,
a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto określonej w art. 4
ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
§4
Udostępnienie zapytania ofertowego :
1. Zapytanie ofertowe udostępnia się na stronie internetowej bip.mzkzg.org.
2. Informację o wszczęciu zapytania ofertowego umieszcza się na tablicy ogłoszeń
w siedzibie zamawiającego w miejscu powszechnie dostępnym.
(wzór informacji o wszczęciu zapytania ofertowego stanowi załącznik numer 2A
do niniejszego Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi
i roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 14 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty netto określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień
publicznych)
3. Zamawiający jest zobowiązany udokumentować wykonanie czynności wymienionych
w pkt. 1-2.
§5
Czynności związane z oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot
zamówienia jest podzielny.
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca może złożyć oferty częściowe
na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę
części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po upływie terminu
składania ofert.
8. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w zapytaniu ofertowym,
jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Po otrzymaniu ofert - osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają
oświadczenie w sprawie bezstronności (w tym: każdy z członków Komisji, sekretarz
Komisji, kierownik zamawiającego, biegły – jeżeli został powołany).
(wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 3 do niniejszego Harmonogramu
postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych)
12. W przypadku złożenia przez członka/sekretarza Komisji oświadczenia o braku
bezstronności, o której mowa w pkt.11, niezłożenia przez niego oświadczenia albo
złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, przewodniczący Komisji niezwłocznie
wyłącza członka/sekretarza Komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Informację o wyłączeniu członka/sekretarza Komisji przewodniczący
Komisji przekazuje kierownikowi zamawiającego w formie pisemnej. Kierownik
zamawiającego w miejsce wyłączonego członka/sekretarza może powołać nowego
członka/sekretarza Komisji - w terminie 3 dni od daty otrzymania przedmiotowej
informacji, o czym zawiadamia przewodniczącego Komisji .
Wobec przewodniczącego Komisji wyłączenia dokonuje bezpośrednio kierownik
zamawiającego.
13. Członek/sekretarz Komisji, z zastrzeżeniem pkt.6, jest obowiązany w każdym czasie
wyłączyć się z udziału w jej pracach, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o
zaistnieniu braku bezstronności, o której mowa w pkt.6, o czym informuje - w formie
pisemnej - przewodniczącego Komisji. Przepis pkt.7 stosuje się odpowiednio .
14. Czynności podjęte w postępowaniu przez członka/sekretarza Komisji, po powzięciu przez
niego wiadomości o zaistnieniu braku bezstronności, o której mowa w pkt.11, są
nieważne. Czynności Komisji, jeżeli zostały dokonane z udziałem takiego
członka/sekretarza, z zastrzeżeniem czynności wymienionych w pkt.15, powtarza się,
chyba, że postępowanie powinno zostać unieważnione. Przepis ten stosuje się
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odpowiednio do sytuacji, w której członka/sekretarza Komisji zostanie wyłączony
z powodu niezłożenia oświadczenia o którym mowa w pkt.11 albo złożenia oświadczenia
niezgodnego z prawdą .
15. Nie powtarza się czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania .
16. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do biegłego.
17. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
18. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
19. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
20. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
21. Informacje, o których mowa w pkt. 19 i 20, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
22. Komisja sporządza zestawienie ofert i dokonuje ich porównania.
23. Komisja dokonuje oceny ofert. Zamawiający:
 poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawców, których oferty zostały poprawione;
 wzywa wykonawców do wyjaśnienia treści i formy: oferty, dokumentów, oświadczeń
i pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą - w terminie i miejscu wskazanym
w wezwaniu;
 wzywa wykonawców do uzupełnienia: dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw
złożonych wraz z ofertą - w terminie i miejscu wskazanym w wezwaniu.
(wzór dokumentacji z przeprowadzonego zapytania ofertowego stanowi załącznik numer
4 do niniejszego Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy,
usługi i roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 14 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty netto określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień
publicznych)
24. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt. 23;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem pkt.23 tiret 1;
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e) została złożona przez wykonawcę, który podlega wykluczenia z postepowania
na podstawie §3 pkt. 2 załącznika numer 3 do Regulaminu;
f) została złożona przez wykonawcę, który wykonywał bezpośrednio czynności
związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba
że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
g) została złożona przez wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające
wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
h) została złożona przez wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w §3 pkt. 3 załącznika numer 3 do Regulaminu.
25. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w zapytaniu ofertowym.
26. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu
zamówienia.
27. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego
wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
28. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
29. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
30. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.
31. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
32. Komisja kieruje do kierownika zamawiającego
najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania.

propozycję

wyboru

oferty

33. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
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b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały
odrzucone, podając uzasadnienie;
34. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w pkt. 33 lit.a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
35. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w przypadkach, o których mowa w pkt.30, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
w sprawie zamówienia. Umowa jest nieważna, jeżeli:
 zapytanie ofertowe nie zostało umieszczone na stronie internetowej zamawiającego;
 zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem niniejszego Regulaminu.
36. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia
w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
37. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
- podając uzasadnienie.
38. Zamawiający informuje wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
o terminie i miejscu zawarcia umowy (w formie : pisemnej lub faksu lub przy użyciu
poczty elektronicznej).
§6
Zawarcie umowy:
1. Zamawiający zawiera umowę z wybranym wykonawcą.
2. Informację o zawarciu umowy (lub unieważnieniu postępowania) – wraz ze wskazaniem
danych wykonawcy (nazwa i siedziba/miejsce zamieszkania), terminu, na który została
zawarta umowa, przedmiotu umowy, wynagrodzenia należnego wykonawcy – przekazuje
się osobie prowadzącej rejestr w celu dokonania odpowiednich adnotacji w rejestrze
postępowań o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 ust.8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Faktury opisuje się poprzez wskazanie na odwrocie faktury numeru postępowania.
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§7
Dokumentowanie zapytania ofertowego:
Kompletną dokumentację postępowania przechowuje osoba prowadząca Rejestr.

54/74

załącznik numer 1
do Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
14 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto
określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(może być zmodyfikowany)
WZÓR
....................................................
pieczęć zamawiającego

......................................................
numer sprawy

ZARZĄDZENIE NUMER ...........
Z DNIA ...................
PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU MZKZG

w sprawie powołania Komisji odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia na ..........................................................................
w trybie zapytania ofertowego .
§1
W celu wykonania czynności wyżej opisanych Przewodniczący Zarządu MZKZG powołuje
Komisję w następującym składzie osobowym:
1/ p. ........................... – członek
2/ p. ........................... – członek
3/ p. ........................... – członek
4/ p. ........................... – członek , sekretarz.
§2
Zobowiązuje się członków Komisji do wykonywania czynności zgodnie z postanowieniami
„Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Metropolitalny
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej”.
§3
Wyniki prac Komisji obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Zarządu
MZKZG.

Zarządzenie otrzymują:
1/ członkowie Komisji
2/ a/a
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załącznik numer 2
do Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
14 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto
określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
( może być zmodyfikowany, w zależności od przedmiotu zamówienia)
WZÓR
...............................................................
pieczątka Zamawiającego

.........................................., dnia ............
/ miejscowość/

ZAPYTANIE OFERTOWE
na ............................................................

opis przedmiotu zamówienia
numer sprawy : .....................................

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU,
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DNI I GODZINY PRACY, TRYB
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA :
.......................................................................
Dni i godziny pracy Zamawiającego:
od poniedziałku do piątku ( dni robocze )
w godz. …………… – …………….
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania
zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny
Zatoki
Gdańskiej.”
dostępnego
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
:
.............................................................. w trybie zapytania ofertowego ( ....) .
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
WARUNKI GWARANCJI : .......................................................................................................
III. WARUNKI PŁATNOŚCI:
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IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
......................................................................................................................................................

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY :
1. Ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego) wraz
z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
......................................................................
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie .
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego)
lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz
z ofertą w formie .......................).
4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej
następującymi napisami: ……………….
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA
OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :
1. Miejsce składania ofert: …………………………
Termin składania ofert: ……………………………..
2. Miejsce otwarcia ofert: …………………………
Termin otwarcia ofert: ……………………………..
3. Termin związania ofertą: ………………………….
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :
.......................................................................................................................................................

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI
SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
.......................................................................................................................................................
IX. KRYTERIUM/KRYTERIA OCENY OFERT I JEGO/ICH ZNACZENIE :
.......................................................................................................................................................
X. OSOBY/OSOBA UPRAWNIONE/UPRAWNIONA
SIĘ Z WYKONAWCAMI :
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DO POROZUMIEWANIA

.....................................................................................................................................................
ZATWIERDZAM :
DATA:

PODPIS I PIECZĄTKA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA:
DATA:
PODPIS I PIECZĄTKA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
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ZAŁĄCZNIK NUMER …. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WZÓR UMOWY

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ZAŁĄCZNIK NUMER …. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTY

...............................................................
/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

.........................................., dnia ............
/ miejscowość/

OFERTA
na ............................................ – numer sprawy : ...............................................................

I.DANE WYKONAWCY :
.......................................................................................................................................................
 imię i nazwisko / nazwa Wykonawcy
.......................................................................................................................................................
 adres / siedziba Wykonawcy 
numer telefonu....................................................................numer faksu......................................

REGON:..........................................................NIP.......................................................................
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO : .................................................................................

II. CENA :
Oferuje wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego za:
-

cenę brutto*: .....................(słownie: ...................................................................................
.................................................................................................................................) złotych

-

cenę netto : ......................(słownie: ................................................................................
..................................................................................................................................) złotych

-

podatek VAT : .................(słownie: ......................................................................................
..................................................................................................................................) złotych
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III. OŚWIADCZENIA:
Oświadczam , że :
d) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy : .................. ( w tym opisem
przedmiotu zamówienia ) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń ,
e) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (zapytania
ofertowego) ,
f) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym,
a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów,
g) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.,
h) zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik
numer …… do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego,
i) jestem związany ofertą …………………………………………….. .

IV. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM
( kontakt , przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy
oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy):
imię i nazwisko ...........................................................................................................................
stanowisko służbowe ..................................................................................................................
numer telefonu ............................................................................................................................
numer faksu ................................................................................................................................
dni i godziny pracy .....................................................................................................................
V. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY STANOWIĄ :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............. .............................................................................................................
/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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załącznik numer 2A
do Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
14 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto
określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(może być zmodyfikowany)
WZÓR
...............................................................
pieczątka zamawiającego

.........................................., dnia ............
miejscowość/

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na .............................................................................................................

opis przedmiotu zamówienia / zapytania ofertowego/
numer sprawy : …………………………….

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej: ………………….., w zakładce …………….. zostało
zamieszczone
zapytanie
ofertowe
na
…………………….numer
sprawy:……………………..
Termin składania ofert: ……………………….do godz…………..
Termin otwarcia ofert: ……………………….o godz…………..

.........................................................................................
podpis kierownika zamawiającego
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załącznik numer 3
do Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
14 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto
określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(może być zmodyfikowany)
WZÓR

....................................................
pieczęć zamawiającego

................................
numer sprawy

OŚWIADCZENIE
w sprawie bezstronności
Imię : .........................................................................................................
Nazwisko: ....................................................................................................
Oświadczam, że
1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;
2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie
jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie
pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
4) nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;
5) nie zostałem

prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych.
Gdańsk , dnia .............................................
.........................................................................
czytelny podpis
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załącznik numer 4
do Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
14 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto
określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(może być zmodyfikowany)
WZÓR
....................................................
pieczęć zamawiającego

......................................................
numer sprawy

DOKUMENTACJA
Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
(ZESTAWIENIE , PORÓWNANIE I OCENA OFERT)
( zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – przedmiotowej ustawy
nie stosuje się )
1.Przedmiot zamówienia ( dokładny opis) :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

dostawa / usługa/ robota budowlana*
*-niepotrzebne skreślić
2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia w zł wynosi ......................................... netto.
Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia w EURO wynosi ........................................netto
3. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz związane
z przygotowaniem tego postępowania:
 kierownik zamawiającego;
 pracownicy zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone
dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 Komisja;
 biegli;
 inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu.
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4. Treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie
………………………. od dnia ……………. do dnia ……………………

internetowej:

5. Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania
ofertowego została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia
……………. do dnia ……………………
6. Informacja o wszczęciu o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
zapytania ofertowego:
 została skierowana do wybranych przez zamawiającego wykonawców – wskazać dane
wykonawców ( imię i nazwisko/ nazwa ; miejsce zamieszkania/siedziba):
……………………………………………………………………………………………….
 nie została skierowana do wybranych przez zamawiającego wykonawców.
7. Treść zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji .
8. W terminie do dnia............... do godz. ...................... złożono ............ofert.
9. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia w sprawie
bezstronności stanowiące załączniki do niniejszej dokumentacji.
10. Porównanie złożonych ofert:
Numer
Nazwa i adres
oferty ( siedziba ) wykonawcy
1
2

Cena netto
( w zł )
3

Cena brutto
( w zł )
4

Inne
5

11. Oferta numer .................. złożona przez wykonawcę: ..................................................
została odrzucona na podstawie ……………………
uzasadnienie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
12. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej:
nazwa i adres ( siedziba ) wykonawcy .......................................................................................
numer oferty . ..............................................................................................................................
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uzasadnienie :
-

oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego

-

inne :

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
cena :
-

netto w zł .................................... (słownie; .........................................................................)

-

brutto w zł .................................... (słownie: ........................................................................)

13. Postępowanie unieważniono:
uzasadnienie .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Data i podpisy Komisji:
1/ ..................................................................
2/ ..................................................................
3/ ...................................................................
ZATWIERDZAM PROPOZYCJĘ WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ :
DATA:
PODPIS I PIECZĄTKA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

ODMAWIAM
ZATWIERDZENIA
PROPOZYCJI
WYBORU
OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
DATA:
PODPIS I PIECZĄTKA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
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FAKULTATYWNIE
ZATWIERDZAM PROPOZYCJĘ UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
DATA:
PODPIS I PIECZĄTKA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA PROPOZYCJI UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA
OFERTOWEGO:
DATA:
PODPIS I PIECZĄTKA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
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załącznik numer 5
do Harmonogramu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO netto, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto określonej
w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(może być zmodyfikowany)
WZÓR

Zestawienie i porównanie złożonych ofert
Numer
oferty

Nazwa (firma) i
adres
wykonawcy

Cena

Termin
wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

2

3

(podpisy Komisji):
.............................................................................................
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Liczba pkt.
w kryterium
„……………….”

Liczba pkt.
w kryterium
„……………….”

Razem

ZAŁĄCZNIK NUMER 4
DO
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ
W ART. 4 PKT. 8 USTAWY Z DNIA
29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn.zm.) PRZEZ
METROPOLITALNY ZWIĄZEK
KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ

Wzór wniosku do Przewodniczącego Zarządu
MZKZG w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od stosowania procedur
przewidzianych w niniejszym Regulaminie
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WZÓR
Gdańsk, dnia .................................
numer sprawy : ................................

WNIOSEK DO PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
MZKZG
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODSTĄPIENIE
OD STOSOWANIA PROCEDUR PRZEWIDZIANYCH
W „REGULAMINIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY
OKREŚLONEJ W ART. 4 PKT. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TJ. DZ. U. Z 2013 R., POZ. 907
Z PÓŹN.ZM.) PRZEZ METROPOLITALNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY
ZATOKI GDAŃSKIEJ”
1.Przedmiot zamówienia (opis) :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
dostawa / usługa/ robota budowlana*
*-niepotrzebne skreślić
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
...............................................................................
3. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia :
- w zł wynosi .......................................... netto
- w zł wynosi .......................................... brutto
- w EURO wynosi .......................................... netto

4. Uzasadnienie wniosku o odstąpienie od stosowania procedur przewidzianych
w „Regulaminie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Metropolitalny
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej” ( może zostać sporządzone w formie załącznika
do niniejszego wniosku):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
załączniki (wymienić ):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia :
............................................................... - .................................................................................
............................................................... - .................................................................................
..........................................................................
podpis i pieczątka pracownika merytorycznego

6. Środki na wydatek zabezpieczone w planie zamówień ..................................
..........................................................................
podpis i pieczątka prowadzącego Rejestr

ZATWIERDZAM WNIOSEK

ODMAWIAM ZATWIERDZENIA
WNIOSKU

data i podpis Przewodniczącego Zarządu
MZKZG

data i podpis Przewodniczącego Zarządu
MZKZG
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ZAŁĄCZNIK NUMER 5
DO
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ
W ART. 4 PKT. 8 USTAWY Z DNIA
29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn.zm.) PRZEZ
METROPOLITALNY ZWIĄZEK
KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ

Wzór podstawy szacowania przedmiotu
zamówienia
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WZÓR

PODSTAWA SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
1. Data ustalenia wartości zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający
przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia

2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….
3. Wartość zamówienia objętego wnioskiem (netto):
……………………………………………………………………………………………….
UWAGA:
Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego
wartości.

4. Wartość zamówienia (całkowita), jeżeli zamówienie jest udzielane w częściach, z których
każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania (netto):
……………………………………………………………………………………………….
5. Podstawa ustalenia wartości zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….
„Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Metropolitalny
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej”
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6. Podstawa faktyczna ustalenia wartości zamówienia*:
a) kosztorys inwestorski ( dotyczy robót budowlanych )
b) planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych,
c) całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług,
d) wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy
lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych oraz
prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem,
e) wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy
następujących po pierwszej usłudze lub dostawie,
f) ……………………………………… (wskazać inną podstawę)

7. Dokumenty stanowiące podstawę szacowania wartości zamówienia (wskazać rodzaj
dokumentu oraz dołączyć do niniejszej podstawy szacowania):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

............................................................................................
(data i podpis osoby dokonującej szacowania wartości zamówienia)

*niepotrzebne skreślić
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