Zarządzenie nr OR.0050.138.2020
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SEK.0050.29.2015 Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w gminie Dąbrowa regulaminu
dla zamówień do kwoty 30 tys. euro
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu nr SEK.0050.29.2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 kwietnia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia w gminie Dąbrowa regulaminu dla zamówień do kwoty 30 tys. euro,
zmienionym Zarządzeniem OR.0050.49.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 kwietnia 2020r.
w załączniku do Zarządzenia pod nazwą „Regulamin dla zamówień do kwoty 30 tyś. euro”
wprowadza się następujące zmiany :

1.

§ 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Nie mają zastosowania zasady określone w § 2 i § 3 niniejszego regulaminu dla
zamówień:
1) które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn
wynikających z odrębnych przepisów;
2) dotyczących działalności twórczej lub artystycznej;
3) w sytuacjach, których nie można było z góry przewidzieć;
4) w celu usunięcia awarii lub innych nieprzewidzianych i nagłych przyczyn,
w szczególności kiedy może dojść do wystąpienia szkody na mieniu, narażenia
życia lub zdrowia osób;
5) na usługi i dostawy powtarzające się corocznie związane z bieżącą działalnością
Urzędu, takie jak usługi informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne i ochrony
mienia;
6) na usługi prawnicze, usługi doradcze oraz ekspertyzy techniczne;
7) na usługi i dostawy w zakresie promocji, kultury, sportu i rekreacji;
8) na usługi ubezpieczeniowe;
9) na usługi lub dostawy niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID-19 (koronawirus), w tym zakupy sprzętu komputerowego
i oprogramowania w celu zapewnienia pracy zdalnej lub systemu kształcenia
zdalnego dla uczniów;
10) do kwoty 14 tys. Euro wartości szacunkowej, liczonej zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Udzielenie zamówienia o wartości od 15.000 zł (brutto) do 14 tys. Euro (netto)
wymaga:
1) przeprowadzenia analizy cen rynkowych poprzez przekazanie zapytania
ofertowego do co najmniej do dwóch potencjalnych wykonawców, lub poprzez
zebranie co najmniej dwóch ofert publikowanych na stronach internetowych,
zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców lub poprzez
zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego;
2) zawarcia umowy, w której określa się w szczególności:
a)
b)
c)
d)

termin realizacji zamówienia;
warunki płatności w postaci wskazania terminu od otrzymania
prawidłowo wystawionej Faktury Vat;
warunki gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia;
kary w opóźnieniu wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Zasad określonych w ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do zamówień, o których mowa
w ust. 1.
4. Zasad określonych w ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do zamówień, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 i 4.”
2.

Dodaje się § 5 o następującym brzmieniu:
„Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się
do przedmiotu zamówienia gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie
i jakościowo oferty, w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

jakość, funkcjonalność;
parametry techniczne;
aspekty środowiskowe;
aspekty społeczne;
aspekty innowacyjne;
koszty eksploatacji;
serwis, termin wykonania zamówienia;
okres gwarancji;
doświadczenie Wykonawcy.

§2.Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Dąbrowa oraz
kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa.
§3. Kierownik Referatu Organizacyjnego przekaże w formie elektronicznej treść zarządzenia
osobom wskazanym w § 2.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą
od 15 października 2020r.
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