
REGULAMIN 
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000,00 zł 
w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie 

obowiązujący od dnia 01 stycznia 2021 r. 
 

DZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych o 
wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł, do których nie mają zastosowania przepisy 
art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy  z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

2. Regulamin opracowano z uwzględnieniem następujących przepisów:  
1) art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 869); 
2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz.2019 ze zm.); 
 

§ 2 
Ilekroć w Regulaminie mowa o: 
1) cenie - należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą  

kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie 
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega tym obciążeniom, zgodnie z art. 
3 ust. l pkt. 1 ust. 2  ustawy z dnia  9 maja 2014 r.  o cenach (Dz. U. z 2019 r., poz. 178), 

2) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie  
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą 
starannością, 

3) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy 
ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w 
szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu 
z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub 
instalację, 

4) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są 
roboty budowlane lub dostawy, 

5) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt. 22) uPZp,  

6) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia albo ofertę z najniższą ceną,  

7) 7) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie 
robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę pro-duktów lub świadczenie usług 
lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, 

8) zamawiającym - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie, 
9) 9) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych w Pleszewie, 
 



10) 10) zamówieniach - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między 
zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane, 

11) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielenia zamówień 
publicznych przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie, 

12) umowie należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym 
a wykonawcą, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).  

13) uPzp - oznacza to ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.);.  

 
DZIAŁ II 

 
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI 

NIŻSZEJ NIŻ  130 000,00 zł 
 

Rozdział I 
Kryteria wydatków i zasady udzielania zamówień publicznych. 

 
§ 1. 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień udzielonych przez Zespół Szkół Technicznych 
w Pleszewie udzielający zamówienia w ramach środków finansowych pozostających 
w dyspozycji jednostki.  

2. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:  

 w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów,  

 w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.  
3. Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane dokonywane są w oparciu o plan 

rzeczowo-finansowy na dany rok budżetowy.  
4. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzona jest zachowanie należytej 
staranności, obiektywizmu, bezstronności oraz uczciwej konkurencji. 

5. Dokumentacja z postępowań o udzielenie zamówienia prowadzona jest przez  kierownika 
administracyjno -  gospodarczego , który jest odpowiedzialny za jego realizację. 

6. Kryterium wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego może 
być cena lub cena i inne kryteria pozacenowe (np. gwarancja, termin realizacji, 
warunki serwisu, parametry techniczne, funkcjonalność, aspekty społeczne, organizacja, 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia). 

 
Rozdział II 

Ustalenie wartości zamówienia 
§ 1. 

1. 1.Ustalenie wartości zamówienia publicznego dokonuje się w oparciu o art. 28-36  uPzp,  
2. Wartością zamówienia jest całkowite, szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez 

podatku od towarów i usług, ustalane przez zamawiającego z należytą starannością. 
3. Wartość zamówienia ustala się w szczególności na podstawie: 

a) Zapytania ofertowe skierowane do potencjalnych wykonawców, 
b) Odpowiedzi ofertowe wykonawców, 
c) Rozeznanie cenowe rynku np. droga elektroniczną, pisemne lub telefoniczne, 

dokonane wśród wykonawców realizujących dostawy lub usługi, stanowiące 
przedmiot zamówienia, 

4. Rozeznanie cen na podstawie katalogów, cenników, folderów lub stron internetowych 
5. 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 udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane. 

6. 5.Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mająca wpływ 
na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany 
wartości zamówienia. 

7. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje dyrektor oraz pracownik merytoryczny – 
kierownik administracyjno  gospodarczy – odpowiedzialny  za realizację zadania, w 
ramach którego  prowadzone  jest postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy 
zamówienia,  w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część 
zapytania ofertowego oraz  informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

8. Ustalenie wartości zamówienia  dokonuje się w szczególności poprzez analizę i badanie 
rynku. 

9. Postawą obliczenia wartości na roboty budowlane jest kosztorys inwestorski albo 
planowany koszt robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia publicznego , 
oprócz wykonania robót budowlanych, jest też ich zaprojektowanie, to wartość 
zamówienia publicznego ustala się na podstawie planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych. Przy obliczeniu wartości zamówienia publicznego na 
roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw związanych z wykonaniem robót 
budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy. 

10. Dla zamówień, dla których Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków 
europejskich  wartości powyżej 50 000,00 zł netto zapytanie ofertowe należy zamieścić w 
Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. 

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do: 
1) Zamówień, które mogą być realizowane tylko przez jednego wykonawcę, z 

przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, albo z przyczyn 
związanych z ochroną praw wyłączonych, wynikających z odrębnych 
przepisów, albo w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności 
twórczej lub artystycznej, 

2) Zamówień dodatkowych udzielanych dotychczasowemu wykonawcy, o których 
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp., 

3) Zamówień uzupełniających udzielanych dotychczasowemu wykonawcy, o 
których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy Pzp., 

4) Zamówień, których ze względu na zapisy odrębnych umów wiążące 
zamawiającego można udzielić tylko konkretnemu wykonawcy, 

5) Zamówień, których udzielenie jest konieczne ze względu na zagrożenie życia, 
zdrowia i mienia lub awarii, która wymaga natychmiastowego usunięcia. 

6) 6). Zamówień mających na celu dostawę wody za pomocą sieci wodociągowej 
lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, dostawę gazu z 
sieci gazowej, dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej, zastrzeżonych usług 
pocztowych oraz usług przesyłowych energii elektrycznej, ciepła lub paliw 
gazowych, 

7) 7). Zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze polegające na 
wykonywaniu zastępstwa procesowego przez sądami, trybunałami lub innymi 
organami orzekającymi. 

 
Rozdział III 

Procedury postępowania przyjęte w zależności od wartości zamówienia 
 

§ 1. 
1. Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż 

130 000,00 zł netto regulowane są następującym wartościowym układzie progowym: 

 PRÓG I – zamówienia do wartości niższej niż 5 000 zł netto,  



 PRÓG II -  zamówienia od wartości 5 000 zł netto do wartości niższej niż 25 000 zł 
netto  

 PRÓG III – zamówienia od wartości 25 000 zł netto do wartości niższej niż 130 000, 
00 zł netto. 

2. Wszystkie zamówienia muszą być zaakceptowane przez dyrektora Zespołu Szkół 
Technicznych w Pleszewie w celu określenia możliwości ich realizacji. 

 
§ 2. 

 
Procedura obowiązująca w zakresie udzielenia zamówień publicznych do wartości 

niższej niż 5 000, 00 zł netto 
(PROG I) 

1. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej do wartości niższej niż 5 000,00  zł  
netto, realizowane są bez zastosowania procedur wynikających z niniejszego 
Regulaminu. Zakupy dokonywane są z tzw. „wolnej ręki”. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli specyfika zamówienia tego 
wymaga, należy sporządzić umowę pisemną. 

3. Decyzję w sprawie udzielenia zamówienia o którym mowa w ust.1 podejmuje 
dyrektor  na ustny wniosek kierownika administracyjno - gospodarczego, po 
uzgodnieniu planu wydatków z głównym księgowym Zespołu Szkół Technicznych w 
Pleszewie.. 

4. Podstawą udokumentowania zamówienia, o którym mowa w ust.1 jest faktura lub 
inny dokument księgowy, opisany przez pracownika Zespołu Szkół Technicznych 
w Pleszewie, dokonującego zamówienia i podpisany przez kierownika 
administracyjno - gospodarczego odpowiedzialnego merytorycznie za realizację 
zamówienia oraz głównego księgowego Zespołu Szkół Technicznych w 
Pleszewie. 

§ 3. 
 

Procedura obowiązująca w zakresie udzielenia zamówień publicznych od wartości   
od 5 000, 00 zł netto do wartości niższej niż 25 000,00 zł netto 

(PROG II) 
1. Postępowanie o dokonanie zakupu o wartości od 5 000,00 zł netto do 25 000,00 

zł  netto wszczyna wniosek – załącznik nr 1 do Regulaminu o wyrażenie zgody na 
realizację zamówienia do kierownika zamawiającego (dyrektora szkoły). 

2. Wniosek podlega zatwierdzeniu pod względem zabezpieczenia środków 
finansowych przez głównego księgowego. 

3. Kierownik zamawiającego – wyraża/nie wyraża zgody na realizację danego 
zamówienia. 

4. Po wyrażeniu zgody przez kierownika zamawiającego  oraz rozpoznaniu rynku 
pracownik odpowiedzialny za realizację danego zamówienia przystępuje do jego 
finalizacji. 

5. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację zamówienia dokonuje 
rozpoznania rynku, kierując zapytanie do co najmniej trzech wybranych  
wykonawców. Z rozpoznania rynku sporządza się notatkę służbową - załącznik nr 
2 do Regulaminu. 

6. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania, co najmniej jednej 
ważnej oferty. 

7. Dopuszczalne formy rozpoznania rynku: 
a) ustna 

 rozmowa telefoniczna 

 osobiście 



b) pisemna 

 fax  

 pismo 

 e-mail, 
c) W przypadku pisemnego zaproszenia do składnia ofert powinno ono zawierać 

co  najmniej: nazwę i adres zamawiającego, dokładny opis przedmiotu 
zamówienia, termin składnia ofert. 

d) elektroniczna 

 strona internetowa. 
8. W przypadku nie wyrażenia zgody przez kierownika zamawiającego na realizację 

danego zamówienia następuje zaniechanie realizacji zamówienia. 
9. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację 

danego zamówienia jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu tak, 
aby zrealizować zamówienie zgodnie z zasadami  art. 44 ust. 3 ustawy 
 o finansach publicznych . 

10. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację 
danego zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Pracownik merytoryczny dla zamówień o wartości od 5 000,00 zł netto  do 
25 000,00 zł netto udziela zamówienia przez zlecenie/zamówienie pisemne - 
załączniki nr 3.1, 3.2  i umowę do Regulaminu, z zastrzeżeniem: 
a) dla zamówień o wartości nieprzekraczjącej 10 000 PLN netto podstawą 

udzielenia zamówienia jest zlecenie lub zamówienie pisemne, 
b) dla zamówień o wartości przekraczającej 10 000 PLN netto podstawą 

udzielenia zamówienia jest pisemna umowa. 
12. Umowa powinna zawierać między innymi: 

a) określenie stron 
b) określenie przedmiotu zamówienia 
c) określenie ceny, 
d) warunki gwarancji,  
e) warunki serwisu, 
f) termin wykonania zamówienia oraz płatności, 
g) miejsce dostawy/usługi/roboty budowlanej, 
h) warunki odbioru, 
i) propozycję zabezpieczenia interesów zmawiającego w postaci określenia 

wysokości kar za nierzetelną, nieterminową realizację umowy. 
13. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest 

u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację oraz 
archiwizację. 

14. Faktura wystawiona przez wybranego wykonawcę za realizację zamówienia 
zostaje przekazana do pracownika merytorycznego w celu sprawdzenia i 
opisania. 

15. Pracownik merytoryczny prowadzi  łączny rejestr dla zakupów o wartości poniżej 
130 000.00 zł netto na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

16. Integralną część procedury w zakresie udzielenia zamówień publicznych od 
wartości  od 5 000, 00 zł netto do wartości niższej niż 25 000,00 zł netto  stanowią 
załączniki: 
1. Załącznik nr 1 - Wniosek 



2. Załącznik nr 2 - Notatka służbowa 
3. Załącznik nr 3.1 – Zlecenie 
4. Załącznik nr 3.2 – Zamówienie pisemne 

 
 

§ 4. 
Procedura obowiązująca w zakresie udzielenia zamówień publicznych od wartości 

25 000, 00 zł netto do wartości niższej niż 130 000,00 zł netto 
(PROG III) 

 

1. Zamówienia od wartości  25 000,00 zł  netto do wartości niższej niż 130 000,00 zł 
netto, realizowane są w formie sondażu telefonicznego, elektronicznego lub 
pisemnego z zachowaniem zasady pisemności  oraz przedstawieniem do 
akceptacji przez kierownika zamawiającego (dyrektora szkoły) notatki służbowej z 
sondażu rozpoznania rynku. 

2. Pracownik odpowiedzialny za realizację danego zamówienia, występuje z 
wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zakupu do kierownika 
zamawiającego (dyrektora szkoły) – załącznik nr 1   do regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł w Zespole Szkół 
Technicznych w Pleszewie Próg III o wartości od 25 000, 00 zł netto do wartości 
niższej niż 130 000,00 zł netto. 

3. Wniosek podlega zatwierdzeniu pod względem zabezpieczenia środków 
finansowych przez głównego księgowego. 

4. Wniosek musi zawierać: 

 opis przedmiotu zamówienia 

 termin realizacji 

 wartość szacunkową zamówienia wyrażoną w złotych  
5. Osoba odpowiedzialna za realizację danego zadania zobowiązana jest do 

dokonania sondażu rynku i uzyskania co najmniej trzech ofert. 
6. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania, co najmniej jednej 

ważnej oferty. 
7. W przypadku pisemnego zaproszenia do składania ofert powinno ono zawierać 

co najmniej: 

 nazwę i adres zamawiającego 

 dokładny opis przedmiotu zamówienia 

 termin składania ofert 
8. Dopuszcza się dokonanie sondażu rynku w formie telefonicznej, droga 

elektroniczną, pisemnie lub faksem 
9. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się notatkę służbowa z 

rozpoznania rynku, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł w Zespole Szkół 
Technicznych w Pleszewie Próg III o wartości od 25 000, 00 zł netto  do wartości 
niższej niż 130 000,00 zł netto. 

10. Spośród zgromadzonych ofert wybiera się ofertę, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia, a w szczególności kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, 
funkcjonalności i terminu wykonania, albo ofertę z najniższą ceną 

11. Przebieg postępowania jest dokumentowany w formie notatki służbowej z 
uwzględnieniem opisu złożonych ofert oraz przesłanek wyboru danego 
wykonawcy -  załącznik nr 2 do Regulaminu 



12. Do notatki należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające fakt uzyskania 
informacji, np.: pisemne oferty cenowe, wydruki korespondencji prowadzonej z 
daną firmą drogą elektroniczną itp. 

13. Wszelkie dokumenty związane z przeprowadzonym postępowaniem są jawne, tj.: 
notatka służbowa wraz z załącznikami 

14. Okres przechowywania w/w dokumentów wynosi 5 lat od daty zakończenia 
realizacji zadania.  

15. Z wybranym wykonawcą zawiera się umowę w formie pisemnej. 
16. Umowa powinna zawierać m.in.: 

a) określenie stron 
b) określenie przedmiotu zamówienia 
c) określenie ceny 
d) warunki gwarancji 
e) warunki serwisu 
f) termin wykonania zamówienia oraz płatności 
g) miejsce dostawy/usługi/roboty budowlanej 
h) warunki odbioru 
i) propozycję zabezpieczenia interesów zmawiającego w postaci określenia 

wysokości   kar za nierzetelną, nieterminową realizację umowy. 
17. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u 

pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację oraz 
archiwizację.  

18. Faktura wystawiona przez wybranego wykonawcę za realizację zamówienia 
zostaje przekazana do pracownika merytorycznego w celu sprawdzenia i 
opisania.     

19.  Integralną część procedury w zakresie udzielenia zamówień publicznych od 
wartości  od 25 000, 00 zł netto do wartości niższej niż 130 000,00 zł netto  
stanowią załączniki: 
Załącznik nr 1 – Wniosek 
Załącznik nr 2 - Notatka służbowa z rozpoznania rynku 
Załącznik nr 3: Formularz oferty 

 
§ 5. 

 

Szczególne warunki udzielania zamówień publicznych w celu usuwania 
następstw będących skutkami nagłych zdarzeń losowych lub różnego typu 

awarii. 
 

1. Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie stosuje procedury określone w celu 
usuwania następstw będących skutkami nagłych zdarzeń losowych lub różnego 
typu awarii,  a przy usuwaniu których zwłoka skutkowałaby dalszymi stratami lub 
ograniczałaby funkcjonalność. 

2. W przypadku zaistnienia awarii pracownik szkoły, który zauważył awarię 
powiadamia natychmiast dyrektora szkoły. Z przebiegu awarii pracownik 
merytorycznie odpowiedzialny za realizację zadania sporządza notatkę służbową 
z awarii określającą zdarzenie i konieczność niezwłocznego usunięcia jej skutków 
zgodną ze wzorem – załącznik nr 1 

3. Sporządzona notatka służbowa podlega akceptacji przez Głównego księgowego i  
zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły. 



4. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii własnymi siłami, lub gdy wartość  
dostawy lub wykonania usług lub robót nie przekracza 5.000,00 zł netto 
zamówienia dokonuje się z wolnej ręki. Podstawą zapłaty jest faktura lub inny 
dokument księgowy wystawiony przez Wykonawcę. 

5. W  przypadku braku możliwości usunięcia awarii własnymi siłami lub gdy wartość  
dostawy lub wykonania usług lub robót przekracza 5.000,00 zł netto,  a nie 
przekracza 130.000,00 zł netto zamówienia dokonuje się poprzez 
zlecenie/zamówienie zgodnie ze wzorem załącznik nr 2.1, 2.2 i umowę z 
zastrzeżeniem: 
a) dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł netto podstawą 

udzielenia zamówienia jest zlecenie lub zamówienie pisemne 
b) dla zamówień o wartości przekraczającej 10.000,00 zł netto podstawą 

udzielenia zamówienia jest umowa pisemna 
6. Umowa powinna zawierać między innymi: 

a) określenie stron, 
b) określenie przedmiotu zamówienia 
c) określenie ceny, 
d) warunki gwarancji, 
e) warunki serwisu, 
f) termin wykonania zamówienia oraz płatności, 
g) miejsce dostawy/usługi/ roboty budowlanej, 
h) warunki odbioru, 
i) propozycję zabezpieczenia interesów zamawiającego w postaci określenia 

wysokości kar za nierzetelną, nieterminową realizację umowy. 
7. Z uwagi na usuwanie następstw będących skutkami nagłych zdarzeń 

losowych lub różnego typu awarii, o których mowa w § 5 ust. 5 dopuszcza się 
negocjacje cenowe w formie: 
a) rozmowa telefoniczna, 
b) fax, 
c) pismo, 
d) e- mail, 
e) strona internetowa 
z co najmniej jedną firmą specjalistyczną poprzedzające sporządzenie 
zlecenia/zamówienia/umowy.  

8. Z negocjacji sporządza się notatkę służbową zgodnie ze wzorem załącznik nr 3. 
9. Sporządzona notatka służbowa podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły. 
10. Decyzję na wprowadzenie firmy specjalistycznej podejmuje dyrektor szkoły 

poprzez złożenie podpisu na zleceniu/zamówieniu/umowie. 
11. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u 

pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację oraz 
archiwizację. 

12. Faktura wystawiona przez wybranego wykonawcę za realizację zamówienia 
zostaje przekazana do pracownika merytorycznego w celu sprawdzenia i 
opisania. 

13. .Integralną część procedury w zakresie udzielenia zamówień publicznych w celu 
usuwania następstw będących skutkami nagłych zdarzeń losowych lub różnego 
typu awarii stanowią załączniki: 
a) Załącznik nr 1 – Notatka służbowa z awarii 
b) Załącznik nr 2.1  - Zlecenie 
c) Załącznik nr 2.2:- Zamówienie 



d) Załącznik nr 3 – Notatka służbowa z negocjacji cenowych 
 

§ 6. 
 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01. 2021 r. 
 



 
 

ANEKS NR 1/2021 
 

do Regulaminu udzielania  zamówień publicznych o wartości  
poniżej  130 000,00 zł 

w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie 
 

§ 1 
 

§ 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł                         
w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie otrzymuje brzmienie:  
 

„1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych o 
wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł, do których nie mają zastosowania przepisy art. 
2 ust. 1 pkt 1) ustawy  z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129                   ze zm.). 
2. Regulamin opracowano z uwzględnieniem następujących przepisów:  

a. art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 
2021 r.,       poz. 305 ze zm.); 
b. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., 
poz.1129 ze zm.);” 

 
§ 2.  

§ 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł 
w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie otrzymuje brzmienie:  

 
„Ilekroć w Regulaminie mowa o: 
1) cenie - należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą  

kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie 
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega tym obciążeniom, zgodnie z art. 
3 ust. l pkt. 1 ust. 2  ustawy z dnia  9 maja 2014 r.  o cenach (Dz. U. z 2019 r., poz. 178), 

2) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie  
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą 
starannością, 

3) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy 
ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w 
szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu 
z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub 
instalację, 

4) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są 
roboty budowlane lub dostawy, 

5) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt. 22) uPZp,  

6) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia albo ofertę z najniższą ceną,  

7) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie 
robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę pro-duktów lub świadczenie usług 



lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, 

8) zamawiającym - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie, 
9) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych w Pleszewie, 
10) zamówieniach - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między 

zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane, 

11) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielenia zamówień 
publicznych przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie, 

12) umowie należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a 
wykonawcą, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm).  

13) uPzp - oznacza to ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.);.” 

 

§ 3.  
„§ 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł 
w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie otrzymuje brzmienie:  
„Procedura obowiązująca w zakresie udzielenia zamówień publicznych od wartości   

od 5 000, 00 zł netto do wartości niższej niż 25 000,00 zł netto 

(PROG II) 
1. Postępowanie o dokonanie zakupu o wartości od 5 000,00 zł netto do 25 000,00 

zł  netto wszczyna wniosek – załącznik nr 1 do Regulaminu o wyrażenie zgody na 
realizację zamówienia do kierownika zamawiającego (dyrektora szkoły). 

2. Wniosek podlega zatwierdzeniu pod względem zabezpieczenia środków 
finansowych przez głównego księgowego. 

3. Kierownik zamawiającego – wyraża/nie wyraża zgody na realizację danego 
zamówienia. 

4. Po wyrażeniu zgody przez kierownika zamawiającego  oraz rozpoznaniu rynku 
pracownik odpowiedzialny za realizację danego zamówienia przystępuje do jego 
finalizacji. 

5. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację zamówienia dokonuje 
rozpoznania rynku, kierując zapytanie do co najmniej trzech wybranych  
wykonawców. Z rozpoznania rynku sporządza się notatkę służbową - załącznik nr 
2 do Regulaminu. 

6. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania, co najmniej jednej 
ważnej oferty. 

7. Dopuszczalne formy rozpoznania rynku: 
1) ustna 

a) rozmowa telefoniczna 
b) osobiście 

2) pisemna 
a) fax  
b) pismo 
c) e-mail, 

3) elektroniczna 
a) strona internetowa. 

8. W przypadku pisemnego zaproszenia do składnia ofert powinno ono zawierać co 
najmniej: nazwę i adres zamawiającego, dokładny opis przedmiotu zamówienia, 
termin składnia ofert. 



9. W przypadku nie wyrażenia zgody przez kierownika zamawiającego na realizację 
danego zamówienia następuje zaniechanie realizacji zamówienia. 

10. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację 
danego zamówienia jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu tak, 
aby zrealizować zamówienie zgodnie z zasadami  art. 44 ust. 3 ustawy 
 o finansach publicznych . 

11. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację 
danego zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

12. Pracownik merytoryczny dla zamówień o wartości od 5 000,00 zł netto  do 
25 000,00 zł netto udziela zamówienia przez zlecenie/zamówienie pisemne - 
załączniki nr 3.1, 3.2  i umowę do Regulaminu, z zastrzeżeniem: 
1) dla zamówień o wartości nieprzekraczjącej 10 000 PLN netto podstawą 

udzielenia zamówienia jest zlecenie lub zamówienie pisemne, 
2) dla zamówień o wartości przekraczającej 10 000 PLN netto podstawą 

udzielenia zamówienia jest pisemna umowa. 
13. Umowa powinna zawierać między innymi: 

1) określenie stron 
2) określenie przedmiotu zamówienia 
3) określenie ceny, 
4) warunki gwarancji,  
5) warunki serwisu, 
6) termin wykonania zamówienia oraz płatności, 
7) miejsce dostawy/usługi/roboty budowlanej, 
8) warunki odbioru, 
9) propozycję zabezpieczenia interesów zmawiającego w postaci określenia 

wysokości kar za nierzetelną, nieterminową realizację umowy. 
14. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest 

u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację oraz 
archiwizację. 

15. Faktura wystawiona przez wybranego wykonawcę za realizację zamówienia 
zostaje przekazana do pracownika merytorycznego w celu sprawdzenia 
i opisania. 

16. Pracownik merytoryczny prowadzi  łączny rejestr dla zakupów o wartości poniżej 
130 000.00 zł netto na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

17. Integralną część procedury w zakresie udzielenia zamówień publicznych od 
wartości  od 5 000, 00 zł netto do wartości niższej niż 25 000,00 zł netto  stanowią 
załączniki: 

 
Załącznik nr 1 - Wniosek 
Załącznik nr 2 - Notatka służbowa 
Załącznik nr 3.1 – Zlecenie 
Załącznik nr 3.2 – Zamówienie pisemne” 
 

§ 4.  
§ 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł 
w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie otrzymuje brzmienie:  

 



„Procedura obowiązująca w zakresie udzielenia zamówień publicznych od wartości 
25 000, 00 zł netto do wartości niższej niż 130 000,00 zł netto 

(PROG III) 

1. Zamówienia od wartości  25 000,00 zł  netto do wartości niższej niż 130 000,00 zł 
netto, realizowane są w formie sondażu telefonicznego, elektronicznego lub 
pisemnego z zachowaniem zasady pisemności  oraz przedstawieniem do 
akceptacji przez kierownika zamawiającego (dyrektora szkoły) notatki służbowej  
z sondażu rozpoznania rynku. 

2. Pracownik odpowiedzialny za realizację danego zamówienia, występuje 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zakupu do kierownika 
zamawiającego (dyrektora szkoły) – załącznik nr 1 do regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł w Zespole Szkół 
Technicznych w Pleszewie Próg III o wartości od 25 000, 00 zł netto do wartości 
niższej niż 130 000,00 zł netto. 

3. Wniosek podlega zatwierdzeniu pod względem zabezpieczenia środków 
finansowych przez głównego księgowego. 

4. Wniosek musi zawierać: 
1) - opis przedmiotu zamówienia 
2) - termin realizacji 
3) - wartość szacunkową zamówienia wyrażoną w złotych  

5. Osoba odpowiedzialna za realizację danego zadania zobowiązana jest do 
dokonania sondażu rynku i uzyskania co najmniej trzech ofert. 

6. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania, co najmniej jednej 
ważnej oferty. 

7. W przypadku pisemnego zaproszenia do składania ofert powinno ono zawierać  
co najmniej: 
1) nazwę i adres zamawiającego 
2) dokładny opis przedmiotu zamówienia 
3) termin składania ofert 

8. Dopuszcza się dokonanie sondażu rynku w formie telefonicznej, droga 
elektroniczną, pisemnie lub faksem 

9. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się notatkę służbowa z 
rozpoznania rynku, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł w Zespole Szkół 
Technicznych w Pleszewie Próg III o wartości od 25 000, 00 zł netto  do wartości 
niższej niż 130 000,00 zł netto. 

10. Spośród zgromadzonych ofert wybiera się ofertę, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia, a w szczególności kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, 
funkcjonalności i terminu wykonania, albo ofertę z najniższą ceną 

11. Przebieg postępowania jest dokumentowany w formie notatki służbowej z 
uwzględnieniem opisu złożonych ofert oraz przesłanek wyboru danego 
wykonawcy -  załącznik nr 2 do Regulaminu 

12. Do notatki należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające fakt uzyskania 
informacji, np.: pisemne oferty cenowe, wydruki korespondencji prowadzonej z 
daną firmą drogą elektroniczną itp. 

13. Wszelkie dokumenty związane z przeprowadzonym postępowaniem są jawne, tj.: 
notatka służbowa wraz z załącznikami 

14. Okres przechowywania w/w dokumentów wynosi 5 lat od daty zakończenia 
realizacji zadania.  



15. Z wybranym wykonawcą zawiera się umowę w formie pisemnej. 
16. Umowa powinna zawierać m.in.: 

1) określenie stron 
2) określenie przedmiotu zamówienia 
3) określenie ceny 
4) warunki gwarancji 
5) warunki serwisu 
6) termin wykonania zamówienia oraz płatności 
7) miejsce dostawy/usługi/roboty budowlanej 
8) warunki odbioru 
9) propozycję zabezpieczenia interesów zmawiającego w postaci określenia 

wysokości   kar za nierzetelną, nieterminową realizację umowy. 
17. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u 

pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację oraz 
archiwizację.  

18. Faktura wystawiona przez wybranego wykonawcę za realizację zamówienia 
zostaje przekazana do pracownika merytorycznego w celu sprawdzenia i 
opisania.     

19. Integralną część procedury w zakresie udzielenia zamówień publicznych od 
wartości  od 25 000, 00 zł netto do wartości niższej niż 130 000,00 zł netto  
stanowią załączniki: 
Załącznik nr 1 – Wniosek 
Załącznik nr 2 - Notatka służbowa z rozpoznania rynku 
Załącznik nr 3: Formularz oferty”. 

§ 5. 
§ 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł 
w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie otrzymuje brzmienie:  

 

„Szczególne warunki udzielania zamówień publicznych w celu usuwania 
następstw będących skutkami nagłych zdarzeń losowych lub różnego typu 

awarii. 
 

1. Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie stosuje procedury określone w celu 
usuwania następstw będących skutkami nagłych zdarzeń losowych lub różnego 
typu awarii, a przy usuwaniu których zwłoka skutkowałaby dalszymi stratami lub 
ograniczałaby funkcjonalność. 

2. W przypadku zaistnienia awarii pracownik szkoły, który zauważył awarię 
powiadamia natychmiast dyrektora szkoły. Z przebiegu awarii pracownik 
merytorycznie odpowiedzialny za realizację zadania sporządza notatkę służbową 
z awarii określającą zdarzenie i konieczność niezwłocznego usunięcia jej skutków 
zgodną ze wzorem – załącznik nr 1 

3. Sporządzona notatka służbowa podlega akceptacji przez Głównego księgowego 
i zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły. 

4. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii własnymi siłami, lub gdy wartość  
dostawy lub wykonania usług lub robót nie przekracza 5.000,00 zł netto 
zamówienia dokonuje się z wolnej ręki. Podstawą zapłaty jest faktura lub inny 
dokument księgowy wystawiony przez Wykonawcę. 

5. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii własnymi siłami lub gdy wartość  
dostawy lub wykonania usług lub robót przekracza 5.000,00 zł netto, a nie 
przekracza 130.000,00 zł netto zamówienia dokonuje się poprzez 



zlecenie/zamówienie zgodnie ze wzorem załącznik nr 2.1, 2.2 i umowę z 
zastrzeżeniem: 
1) dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł netto podstawą 

udzielenia zamówienia jest zlecenie lub zamówienie pisemne 
2) dla zamówień o wartości przekraczającej 10.000,00 zł netto podstawą 

udzielenia zamówienia jest umowa pisemna 
6. Umowa powinna zawierać między innymi: 

1) określenie stron, 
2) określenie przedmiotu zamówienia 
3) określenie ceny, 
4) warunki gwarancji, 
5) warunki serwisu, 
6) termin wykonania zamówienia oraz płatności, 
7) miejsce dostawy/usługi/ roboty budowlanej, 
8) warunki odbioru, 

7. propozycję zabezpieczenia interesów zamawiającego w postaci określenia 
wysokości kar za nierzetelną, nieterminową realizację umowy. 

8. Z uwagi na usuwanie następstw będących skutkami nagłych zdarzeń 
losowych lub różnego typu awarii, o których mowa w § 5 ust. 5 dopuszcza się 
negocjacje cenowe w formie: 

a. rozmowa telefoniczna, 
b. fax, 
c. pismo, 
d. e- mail, 
e. strona internetowa 
f. z co najmniej jedną firmą specjalistyczną poprzedzające sporządzenie 

zlecenia/ zamówienia/ umowy.  
9. Z negocjacji sporządza się notatkę służbową zgodnie ze wzorem załącznik nr 3. 

Sporządzona notatka służbowa podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły. 
10. Decyzję na wprowadzenie firmy specjalistycznej podejmuje dyrektor szkoły 

poprzez złożenie podpisu na zleceniu/zamówieniu/umowie. 
11. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u 

pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację oraz 
archiwizację. 

12. Faktura wystawiona przez wybranego wykonawcę za realizację zamówienia 
zostaje przekazana do pracownika merytorycznego w celu sprawdzenia 
i opisania. 

13. Integralną część procedury w zakresie udzielenia zamówień publicznych w celu 
usuwania następstw będących skutkami nagłych zdarzeń losowych lub 
różnego typu awarii stanowią załączniki: 
Załącznik nr 1 – Notatka służbowa z awarii 
Załącznik nr 2.1  - Zlecenie 
Załącznik nr 2.2:- Zamówienie 
Załącznik nr 3 – Notatka służbowa z negocjacji cenowych” 

 
§ 6. 

 
1. Aneks nr 1/2021do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

poniżej 130.000,00 zł w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie wchodzi 
w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. 



2. Zmiany do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 
130.000,00zł w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie następują w formie 
Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. 

 
 
 
 
Pleszew, dnia 17.12. 2021 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


