
Załącznik nr 1do zarządzenia nr 15/2010

REGULAMIN
W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 14.000 euro
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Na podstawie art. 68 ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 
r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 
a  także  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  średniego  kursu  złotego  w 
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

ustala się, co następuje:

§ 1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a) Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć Dyrektora Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego lub osobę przez niego upoważnioną;

b) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
c) Ustawie PZP - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami);
d) Wnioskodawcy  –  należy  przez  to  rozumieć  wszystkie  jednostki/działy/komórki  i 

osoby zatrudnione, składające zapotrzebowanie na dostawy, usługi, roboty budowlane;
e) zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, czyli umowę odpłatną 

między  zamawiającym  a  wykonawcą,  której  przedmiotem  są  usługi,  dostawy  lub 
roboty budowlane.

§ 2
Szacowanie wartości zamówienia

1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto w złotych nie przekracza w skali roku 
równowartości  kwoty  14.000 euro,  mogą  być  dokonywane  na  podstawie  procedur 
określonych  niniejszym  regulaminem,  z  pominięciem  poszczególnych  trybów 
wymienionych w ustawie Pzp.

2. Przy  ustalaniu  wartości  szacunkowej  zamówienia  w  sposób  szczegółowy  należy 
przestrzegać przepisów rozdziału 2, działu II ustawy Pzp.

3. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane 
jest wartość rynkowa zamówienia.

§ 3
Procedura udzielania zamówienia publicznego

poniżej kwoty 14.000 euro
1. Pracownik  merytorycznie  odpowiedzialny  za  realizację  danego  zamówienia 

każdorazowo występuje do Dyrektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację 
zamówienia o wartości powyżej 5.000 złotych brutto.

2. Wniosek (załącznik nr 1) zawiera co najmniej:
a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy),
b) termin realizacji/wykonania zamówienia,
c) aktualną  wartość  przedmiotu  zamówienia  oszacowaną  na  podstawie  cen 

rynkowych,
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d) pożądane istotne warunki zamówienia.
4. Pracownik merytoryczny przedkłada wniosek Dyrektorowi.
5. Pracownik  działu  zamówień  publicznych  po  otrzymaniu  wniosku  przypisuje 

oszacowaną wartość zamówienia do określonych grup zamówień (należy przez to 
rozumieć określony zbiór dostaw, usług lub robót budowlanych, w ramach którego 
należy przestrzegać wartości progowej 14.000 euro), kod CPV oraz opiniuje czy 
dane zamówienie nie przekracza 14.000 euro.

6. Po  uzyskaniu  zgody  przez  kierownika  zamawiającego  na  realizację  danego 
zamówienia  pracownik  merytoryczny  odpowiedzialny  za  realizację  danego 
zamówienia zbiera oferty, weryfikuje dokumenty i uczestniczy w ich ocenie. 

7. Protokół  z  rozpatrzenia  ofert  komisja  przedstawi  Dyrektorowi  WORD  do 
zaopiniowania.

8. Po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  wnioskodawca  przystępuje  do  finalizacji 
zamówienia na podstawie procedury określonej w niniejszym regulaminie.

§ 4
1. Obowiązkiem  pracownika  merytorycznie  odpowiedzialnego  za  realizację  danego 

zamówienia  składającego  wniosek  o  wartości  powyżej  5.000  złotych  brutto  jest 
dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu zgłoszenia zamówienia do 14.000 
zł  euro  tak,  aby umożliwić  przeprowadzenie  procedur  zgodnie  z  zasadami  art.  68 
ustawy o finansach publicznych.

2. Obowiązkiem  pracownika  merytorycznego  odpowiedzialnego  za  realizację  danego 
zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, rzetelne, zgodne z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Przygotowany  przez  wnioskodawcę  dokumentacja  (wniosek,  rozeznanie 
cenowe/oferty  oraz  decyzja  o  zamówieniu)  stanowi  podstawę  do  udzielenia 
zamówienia o wartości powyżej 5.000 złotych brutto.

4. Procedurę  udzielenia  zamówienia  o  wartości  powyżej  5.000  zł  brutto  rozpoczyna 
zaakceptowany przez kierownika zamawiającego wniosek, wprowadzony do rejestru 
zamówień do 14.000 euro:
a) dla zamówień powyżej 5.000 zł przeprowadza się pisemne rozeznanie cenowe 

(załącznik  nr  3),  zapraszając  do  składania  ofert  taką  liczbę  wykonawców 
świadczących  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  będące  przedmiotem 
zamówienia, która zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty 
(co najmniej 3 wykonawców);

b) zamawiający  udziela  zamówienia  wykonawcy,  który  zaoferował 
najkorzystniejszą  ofertę  (przykładowy  wzór  formularza  ofertowego  stanowi 
załącznik nr 2);

c) dla zamówienia powyżej 10.000 złotych brutto udziela się zamówienia przez 
umowę pisemną określającą warunki realizacji zamówienia.

§ 4
1. Dokumentacja w postaci wniosków o wszczęcie postępowania, ofert oraz protokołów 

z rozpatrzenia ofert winna się znajdować w komórce zamówień publicznych.
2. Na  polecenie  Dyrektora  WORD  dostawy/usługi/roboty  budowlane  o  wartości 

mniejszej niż 5.000 złotych należy nabywać zgodnie z niniejszym regulaminem. 
3. Dyrektor  WORD w postępowaniach  nieprzekraczających  wartości  14.000 euro  ma 

prawo zastosować ograniczoną lub pełną procedurę przetargową.
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4. Do umów zawieranych w sprawach o zamówienia do 14.000 euro stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

§ 6
1. Komisja  podejmuje  decyzję  w  drodze  konsensusu,  głosowania  lub  na  podstawie 

indywidualnych ocen członków komisji.
2. Wnioskodawca  -  pracownik  działu,  którego  dotyczy  przedmiot  zamówienia  jest 

odpowiedzialny  za  merytoryczny  opis  przedmiotu  zamówienia,  istotne  warunki 
zamówienia oraz szczególne postanowienia umowy.

3. W  zakresie  powierzonych  zadań  każdy  członek  ponosi  odpowiedzialność 
indywidualną zgodną z zakresem zadań.

4. Każdy uczestnik prac w komisji może zawrzeć zdanie odrębne – jeśli takowe posiada.
5. Komisja kończy swe prace z chwilą podpisania umowy z wybranym wykonawcą.
6. Wnioskodawca odpowiedzialny jest za realizację dostawy/usługi/roboty budowlanej. 

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Dyrektor  WORD  może  podjąć  decyzję  o  realizacji  zamówienia  z  pominięciem 
procedury określonej w niniejszym regulaminie.

2. Do  podejmowania  ostatecznych  decyzji  uprawniony  jest  tylko  kierownik 
zamawiającego.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem komisję obowiązują:
a) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami),
b) inne przepisy prawa oraz procedury wewnętrzne,
c) decyzje kierownika zamawiającego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.07.2010 r.
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