
Załącznikru I
do Polecenia służbowego
Dyrektora Zarząd Mienia
skarbu pństwa

Nr?fltZotl z dnia ę t"9.,0ł. ?o,łV,u,

REGULAMIN |]DZIF,LANIA ZAMÓWIEŃO KTÓRYCH WARTOŚCI NIE
PRZEKRACZAWYRAZONEJ w ZLDTYCH KWOTY 30.000 EURO

1. Zamówienia o wartości szacuŃowej, która nie przekracza wyrńonej w zŁotych
równowartości kwoty 30 000 EURO, dzięli się na dwie grupy:
a) grupa I - zamówienia o wartości szacunkowej równej lub nizszej niż 3 000 EURO,
b) grupa II- zanówienia o wartości szacunkowej powyżej 3 000 do 30 000 EURO,

2. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia na dostawy i usługi na\eży dokonaó
z zachowaniem nalezytej staranności, a dla robót budowlanych sporządzić kosztorys
inwestorski.

3. Do przeliczenla wartości zamówień publicznych przyjmuje się średni kurs złotego w
stosunku do euro, zgodnie z aktualnym ,,Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO'' Okńdejzmianiękursu ńotego
w stosunku do euro, pracownik Zarządu Mienia Skańu Państwa odpowiadający za
zamówienia publiczne zobowiązanyjest zawiadomió o tej zmianie wszystkich kierowników
komórek or ganizacyjny ch Zar ządu Mi eni a S karbu P ństwa.

4. Wszystkie zamówienia realizowane w Zarządzie Mienia Skarbu Pństwa wymagają
rejestracji w Ewidencji Zanówięit Publicznych, która znajduje się u pracownika
S amodzielnego Wieloo sobowego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych.

5. We wszystkich zamówieniach otrzymane faktury stanowiące podstawę płatności wymagają
opisania potwierdzającego wykonanie zamówienia oraz podpisania przęz właściwego
Kierownika WydziałulReferatu t ptzekazańa do Samodzielnego Wieloosobowego
Stanowiska ds. Zamówień Publicznych.

6. Kompletna dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest
przechowywanaupracownika Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska ds. Zamówień
Publicznych.

GRUPA I-Procedura udzielenia zamówień o wartości równej lub nższej niż 3000 EURO.

7. Udzielenie zamówienia, którego wartośó nie przekracza kwoty 3 000 EURO, poprzedza:
a) ustalenie szacunkowej wartości zamówieni a z należytą starannością,
b) wypełnienie wg. wzoru przęz pracownika merytorycznęgo (WydziaŁulReferatu)

wniosku o wszczęcie postępowania udzielenia zamówienia publicznego, którego
wartośó nie przekracza równowartości w złotych 3000 EURO, załącznik nr 3 do
niniejszego polecenia słuzbowego,

c) uzyskanie podpisu Głównego Księgowego, który stwierdza zgodność planowanego
wydatku na realizację zamówienia z planem wydatków określonym w planie
finansowym jednostki,

d) wypełnienie wg. wzoru ptzez pracownika merytorycznego (Wydziah/Referatu)
oświadczenia stanowiącego zŃącznik nr 5 do niniejszego polecenia służbowego,

e) przekazanie przez pracownika merytorycznego (WydzińdReferatu) wniosku z
kompletną dokumentacją do pracownika Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska
ds. Zamówień Publicznych w celu sprawdzenia prawidłowości wszczętej procedury
udzielenia zamówienia,
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przekazanieprzez właściwego Kierownika (Wydziah/Referatu) wniosku z kompletną
dokumentacj Q, do zatwięrdzenia Kierownikowi zamawiĄącego,
przekazanieptzez Kierownikazamawiającego wniosku z kompletną dokumentacją do
pracownika Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych
w celu rejestracji w ewidencji zartówień publicznych i uzyskanie numeru
ewidencyjnego,
Kierownik zamawiĄącego moze zdecydować, że do wniosku o wszczęcie
postępowania udzielenia zartówięnia publicznego winien byó dołączony projekt
umowy oraz wyłonienie Wykonawcy/Dostawcy następuje według zasad właściwych
dla grupy II zamówień.

GRUPA II- Procedura udzielenia zamówień, o wartości porvyżej 3 000 do 30 000 EURO.

8. Udzielenie zamówienia, którego wartośó szacuŃowa przel<racza wyrażoną w złotych
równowartości kwoty 3 000 EURO do 30 000 EURO,poprzedza:
a) ustalenie szacunkowej wartości zamówieni a z należytą starannością,
b) sporządzenie przęz pracownika merylorycznego wniosku o wszczęcie postępowania

udzielenia zamówienia pńlicznego, którego wartośó ptzekłacza w złotych
równowartości kwoty 3 000 do 30 000 EURO stanowiącego, zńącznik nr 4 do
niniej szego polecenia,

c) przygotowanięm projektu umowy zaakceptowanego przez radcę prawnego oraz opisu
przedmiotu zartów ienia,

d) przedłożenie wniosku z kompletną dokumentacją Głównemu Księgowemu, celem
stwierdzenia zgodności planowanego wydatku na realizację zamówienia z planem
wydatków określonym w budzecie,

e) przekazanie przez pracownika merytoryczrlego (Wydziah,/Referatu) wniosku z
kompletną dokumentacją do pracownika Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska
ds. Zanówień Publicznych w celu sprawdzenia prawidłowości wszczętej procedury
udzielenia zamówienia,

D przekazanieprzez właściwego Kierownika (Wydziah/Referatu) wniosku z kompletną
dokumentacj 4, do zatwięr dzenia Kierownikowi zamawiĄące go,

g) przekazanie przez Kierownika zamawiającego wniosku z kompletną dokumentacją w
celu rejestracji w ewidencji zamówień publicznych i uzyskanie numeru ewidencyjnego,
a następnie przekazante do komisji przetargowej.

9. Komisja przetargowa:
a) zwraszadrogą elęktroniczną lub zarrtieszczana stronie internetowej ZMSP zaproszente

do wzięcia udziału oraz składanie ofert w formie elektronicznej taką ilośó
wykonawców/dostawców, świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane
będących przedmiotem zamówienia, która zapewni konkurencję orv wybór
najkorzystniejszej oferty (nie mniej niż czterech),

b) zaproszenie do składania ofert winno zawieraó opis przedmiotu zamówienia, termin
realizacji, waruŃi rozliczęń (moze to zawięrać wzór umowy zńączony do zapytania),
termin i miejsce składania ofert, ewentualne waruŃi wniesienia należytego
zab ezpieczerńa r ealizacji umowy,

c) wnioskuje do Kierownika zamawiającego o wybór najkorzystniejszej oferty z
pozyskanych w wynrku zaproszenia do składania ofert przedtJadĄąc sporządzony
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego
zńączlik nr 6 niniej szego p o leceni a, celem zatw ięr dzenia.

10. Wykonawcóddostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, zgodnie
z pkt 91it. a) wskazuje pracownik merytoryczny (WydziałulReferatu). Dodatkowych
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wykonawcóddostawców,którzy zostanązaproszenido składania ofert, zgodnie zpkt9lit.
a) moze wskazać lvb zlęció zarcięszczenie na stronie intemetowej ZMSP Kierownik
zamawiĄącego. lub pracownik Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska ds.
Zamówień Publicznych.

1 1. W wyrrrku wyboru dostawcy/wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę zawietana
jest w formię pisemnej umowa dotyczącarealizacji zamówienia.

DYREKToR
7arządu Mienia Skarbu Państwa

zO,u,ffi({{*ffi

RAD.A'rN-' 
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Załącznknr2
do Polecenia służbowego
Dyrektora Zarząd Mienia
skarbu państwa

Nł5 tzotl zdrua r.2ł,,//2O,/F,.

Nr ewidencyjny zamówień
publicznych

Warszawa, dnia..

(Pieczątka adresowa)

Wniosek o wszczęcie postępowania udzielenia zamówienia publicznego, którego
wańość przekracza równowartość w złotych 30.000 euro

1) Rodzaj zamówienia:robotybudowlane ! dostawy E usługl !
Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje równocześnie różne rodzaje zamówień, należy podać
udział wartościowy kaZdego z rodzajów w ogólnej wartości szacunlrnwej zamówienia:

2) Prognozowana szacuŃowa wartośó udzielanego zamówienia"
a) wartość zamówienia:

NETTO: PLN

BRUTTO: PLN

b) wartość zamówień polegajqcych na powtórzeniu usług i robót budowlanych zgodnie z art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

NETTO: PLN

BRUTTO: PLN

c)wartość ] EURO ,.... wg Rozporzqdzenią Prezesa Rady Ministrów z dnia .,...,...... w
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO stanowiqcego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz, U. poz... ... ... ..,.,)

3) Osoba (osoby) ustalającawartość zamówieniapublicznego(podać imię narwisko, stąnowisko
służb ow e, telefon kontaktowy, )

4) Szacunkową wartość zamówienia ustalono na podstawie .....
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5) Osoba (osoby) przygotowujące opis przedmiotu zamówienia: (podać imię nanvisko,
stanowisko służbow e, telefon kontaldowy,)

6) Osoba (osoby) uprawnione do udzielania informacji w sprawie przygotowywanego
zamówieni a (imi ę nanł i s ko, s t anow i s ko s łużb ow e, t el efo n kont akt ow y)

7) Proponowany skład komisji, zgodnie z poleceniem słuzbow5rm ...... z dnia
............r.

8) Termin wykonania zamówienia określonyjako data rozpoczęciai datazakohczeniarealizacji
zamówienid , z ewentualnym wskazaniem okoliczności uzasadniających pilną potrzebę
udzielenia zamówienia

9) Zanawiający planuje w bieżącym roku budżetowym udzielenie kolejnego zamówienia
obejmującego przedmiot określony w pkt. 1) Nrr !; rłx !

(Podpis składającego zawiadomienie)

W załączeniu przekazuję:

- dokument określający w jaki sposób dokonano szacunkowej wartości zamówienia
- opis przedmiotu zamówienia,
- projekt umowy.

10) Komisja w składzie *:

1......

2......

3......

4......

1l) Tryb postępowania *

(data i podpis Kierownika jednostki)

*Skład kornisji
* Tryb postępowania

wskazywane jest pzez Kietowt,tika jednostki
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Załączńknr 3 do Polecenia

Wzór wniosku o ry§zczęcie po§tępowania udzielenia 
*"3,X§"'Ż*"ądMieniaskarbuzamówienia publicznego o wartości równej lub nższej pa6stwa

równowartości w złotych 3 000 EURO N?5non zdńa20 .t1.2Ol7r.

Nr ewidencyjny zamówień
publicznych*

Zamawiający Adres dostawcy/wykonawcy warszawa dn:
(miejscowośó, data wystawienia)

MIASTO STOŁECZNE
WARSZAWA Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Płatnik i odbiorca faktury
ZAR'Z,ĄD MIENIA SKARBU
PANSTWA ul. Prosta 69,00-838
Warszawa tel./fax (022) 551-21-00,
551-21-01

ZAMOWIENIE

NIP: NIP;
REGON;

Nrzamówienia..
Nrumowy.,......REGON;

Lp. Nazwa towary/usługi Jedn. Miary Ilość cena netto/brutto

l 1
netto - EURO

netto/brutto-PLN

2.

Razęm 1
netto - EURO

netto/brutto-PLN
Zamówienie o wartości do 3000 EURO udzielone w formie uproszczonej.
1. Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę. Fakfura płatna będzle przezZamawiającego w terminie 21 dni od daty
jej ńożenia na konto Wykonawcy !
2. Za tęrmin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia
Wykonawcy na jego konto.
3. Zamawiający dokona zapłaty gotówką ! przelewem !
4. W przypadku zawarcia umowy, szczegółowe warunki rozliczeniowe zamówienia określa umowa
** przeprowadzenie postępowaniaprzez komisję przętargową zgodnie z zasadami crupy IL tak !, nie !
Liczbazałączników:.
- dokumentacjarozpoznaniarynkowego Internet-wydruk /oferty- dostawcy/wykonawcy
- dokument określający w jaki sposób dokonano szacunkowej wartość zamówienia
- wzór umowy (eśli będzie zawierana)

- oświadczenie

(data i podpis Głównego Księgolłego)

(data i podpis Kierownika jednostki)

- 
nr Ęestracji w Ewidencji Zatnówięń Publicznych, nadaje pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych-- 
Kierownik jednostki, podejmuj e decyzję o przeprowadzeniu postępowania przez komisję przetargową zgodni e z zasadami grupy II.
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Zńącznikw 4
do Polecenia słuzbowego
Dyrektora Zar ząd Mienia
skarbu pństwa
Nr?Ślzotl z aałĄt,otl r.

Nr ewidencyjny zamówień
publicznych*

Warszawa, dnia ..,,.,..,20.,,,..r.

WZoR

(Pieczątka adresowa)

Wniosek o w§zczęcie postępowania udzielenia zamówienia publicznego o wartość
powyżej równowartości w złoĘch 3000 EURO do wartości w 30 000 EURO

1) Rodzaj zamówienia:robotybudowlane ! dostawy ! usfuei !
Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje równocześnie różne rodzaje zamówień, nalezy podać
udział wartościowy kaZdego z rodzajów w ogólnej wartości szacunkowej zamówienia:
na ......
2) Prognozowana szacunkowa wartośó udzielanego zamówienia-
a) wartość zamówienią:

NETTO:

BRUTTO:

00 PLN

00,00 PLN

00,00 EURO

b) wartość ] euro wg Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia ................ r
w sprawie Średniego lursu złotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. .,.,.,....,.)
3) Osoba (osoby) ustalającawartośó zamówieniapublicznego(podać imię nanvisko, stanowisko
s łużb ow e, t e l efo n kont ah owy)
Pan/i. .......tel. (22)..
4) Szacunkową wartośó zamówienia ustalono na podstawie

5) Osoba (osoby) przygotowujące opis przedmiotu zamówienta (podać imię nanłisko,
s tanow i s ko służb ow e, t el efon kont ah owy)
Pan/i . ...... tel. (22)..

6) Osoba (osoby) uprawnione do udzielania informacji w sprawie przygotowywanego
zamówienia (imię nanłisko, stanowisko służbowe, telefon kontahowy)
Panli . tel. (22)
7) Proponowany skład komisji, zgodnie z poleceniern sfuZbowyrrr Nr....
z dnia .......r.

tl,|,
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8) Termin wykonańazamówienia określony jako data ro zpoczęuai datazakończęniareaIizaqi
zamówienia, z ewentualnyrrr wskazaniem okoliczności uzasadniających pilną pohzebę
udzielenia zamówienia

9) Zanawtający planuje w bieżącym roku budżetowym udzielenie kolejnego zamówienia
obejmującego przedmiot określony w pkt. 1) NtE !; rłX !
10) Zamówieniezostanie udzielone na podstawie umowy wg zńączńka projektu umowy !
lub zamówienia !
11) Ewentualne indywidualne zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. . .

(data i podpis sldadajqcego zamówienie)

W załączeniu przekazuję:

- dokument określający w jaki sposób dokonano szacunkowej wartość zamówienia
- opis przedmiotu zamówieńa,
- pĄektumowy.

4

(data i podpis Głóvnego Księgolłego) (data i p odp i s Kie row n ika j edn os t ki)

* Skład komisji wskazywany jest przez Kierownika jednostki.
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Załączntkm 6
do Polecenia służbowego
Dyrektora Zarząd Mienia
skarbu państwa

Nr?śizotl zdnia?Ą /aon r.

Komisja przetargowawszczęłaprocedurę zamówieniapublicznego w dniu. .....20........r.

PRoToKÓnz
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

powyżej 3000 do 30 000 EURO

1. Przedmiot zanrówienia :

2.,**,. .";";".;";; ;";;;;#;;;;::ffi 
ącej 3 0 000 EUR.

Komisja przetargowa w dniu. ....zaprosiła drogą elektroniczn{zamieściła na stronie
internetowej ZMSP do ńożeniaofert, n/w firmy:
2.IFirma
ul.

e-mai1
2.ZFirma
ul.

2.3Firma
ul.

3. Miejsce i data otwarcia ofert:
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
zsiedzibąprzyulr Prosta 69,00-838 Warszawa: w dniu

4. Nazwa / firma /, adres Dostawcy/Wykonawcy którzy złożyli oferty :

4.1 Firma:
zwanymdalej .

cena netto:
cenabrutto: ......
4.2 F'irma:
zwanymdalej .

cena netto:
cena brutto: ......
4.3 Firma:
zwanymdalej .

cena netto:
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cena brutto: ......
5. komisja przetargowa biorąca udział w wyborze DostawcyMykonawcy :

1. P.

2.P..

3.P..

4.P..

6. Istotne dla udzielanego zamówienia zagadnienia, poruszane w trakcie
przeprowadzonego rvyboru DostawcyAilykonawcy:
6. 1. Przedmiot zamówienia

6.3. W wyruku badania i oceny ofertzanajkorzystniejsząwybrano ofertę nr .....
F'irmy
zwarLymdalej , ......, NIP ......; REGON........
dzińającym na podstawie zaświadczenia o wpisie do

.........ff.
7. Kwota j aką Zamawiajqcy zapłaa Dostawcy/Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości

netto: .,zł, (słownie: .......... .........złotych.).

Zamawiajqcy zobowiązllje się do zapŁaty umówionego wynagrodzeńa w terminie 21 dni
od daty złożeniafaktury i zaakceptowania jej przez Zamawiajqcego.

Faktura będzie płatnaprzelewem na konto Dostawcy/ Wykonaw cy.

Za datę zaplaty uznaje się datę ńożęniaprzęz ZarnawiĄącego polecenia przelewu
bankowego.
8. Okres obowiązywania umowy:
Komisja w w/w składzie ustaliła że umowa zostanie zawarlana okres dni od daty
podpisania umowy.

Komisja Przetatgowa:

Komisja przetargowazakończyła procedurę zamówieniapublicznego w dniu. .....20........r.
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(clata i podpis Kierolłnika jednostki)

6.2. Sposobu i terminu rcalizaĄi zamówienia.

2.

4.



Zńączńknr 5

do Polecenia sfużbowego
Dyrektora Zar ząd Mienia
skarbu państwa

Nr2§zon z dnta?9. //zotl r.

Warszawa, dnia

oświadczęnie

Oświadczam , iż wybót wykonawcy/dostawcy nastąpił przęz mnie po przeprowadzeniu
rozpoznania cenowego* w celu wybrania oferty najbardziej konkurencyjnej.

* tozpoznanie cenowe pźeprowadza pmcownik rnerytoryczny (Wydziału/Referatu) w dowolnej fonnie: telefonic znie,przez
zapoznalie się z oferlarni prezentowanymi na sfionach intemetowych, w katalogach, folderach ię. lub przesyła zaproszenie do
składania ofert cenowych do wykonawców/dostawców. Rozpozrranie cenowe powinno dotyczyó zapoznania się z taką ilością

ofen. aby zapewnic konkurencję.
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